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UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca odwiadczenie obowiqzanajest do zgodnego z prawda starannego i zupelnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. lezeli poszczqg6lne rubryki nie zrajduj4 w konkehym przypadku zastosowania, nalezy wpisad,,nie dotvczy"
3. Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowiqzanajest oke$lic prrynaleznosd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i maj4tku objgtego malzefisk4 wsp6lnoSci4

maj4tkow4.
4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy majq&u w kaju i za gmr,icq.
5. Oiwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniez wierz)'telnosci pienig2ne.

6. W czg$ci A oswiadczenia zawarte sq informacje j awne, w czgsci B zas informacje niejame dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo$ci

CZESC A

J L Nzejpodpisany(a), /U.rU. W 5. /ie/4/4. .... r4 &g.eg/o

urodzony(a)..15-.,/uty)yniT"-.:."-."\":;2).nr?/€4d/2O/2

?rilanl...dm€a

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej

przez osoby pelni4ce funkcje publiczre (Dz.l.). z20l7r- poz. 1393) omz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. L). z 2\l7t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h te) ustawy o{wiadczam, 2e pos iadam wchodzace w sklad

I. Zasoby prenl9zne:
Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......:i,L(- - -.

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej

papiery wartoSci ovtei ... ...d?/Z/. . . .,fu9

eo.Qcna kwotg: ......"21?

I

drV;Z:: :: ::

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

malzeiskiei wsp6lnosci maiqtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:



IL
1. Dom o powi erzclni: M. .

tynrl prawny: .... r,.4{.. - -

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodar stwa: .vJ//. .

..m2, o warto6ci: ..'?.4/...A@ctr4..
o.k4.r%

, ;";;;;:;;,",-*;!,;;#r - - -;l ;-**;"^,,2:j,;;,f{-;
--

tynrl prawny: .l/.A4aiinriolz..zr.e.fieZ-t.&4.r..4)..u.tyla{.xkLr.an....,rne.t-2.*tt:&a

o wartoSci: rodzal

tytul prawn

Z tego t)'tuhr osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: 2l("/' *h7
4. Inne nieruchomoici:

powieruchnia:. . 4.{. 2?.

o wartoSci: ... 11.' e.qo-

4 4aa,

tyrur prawny:.... /.n!!ZkruA/4 n7.AlnZ..X . *9,9

IIr.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalezy podai Iiczbg i emitenta udzial6w

44..
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz lloh udzial6w w sp6lce Zzly'

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w vrysokoici . . .474.

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcii: t?1(/..m?g

Ztegot,luluosi4gn4lem/glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokolci:.zzt1--'dO././c<7............

v.
Nabylem/am (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od

koso: ......... zi4/..... r2o.7-C. y...

)

Maius

JT

chnin

.aa47czy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy n12l}%akcji w spolce:.. 
"2"L..A"/-Y...



\rI
podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci)

osobiScie

.......z.ue.
w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci

2.24...
2. Zan4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub Jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoici (nalei poda6 formq prawnA i przedmiot dzialalnoSci):

osobiscie......... .,./"/.{1....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tynrlu osi4gn4lem(glam)

wsp6lnie z innymi osobami .... . r?Z<2 ....

Z tego tytulu osiqgnelem(Elam) w roku ubieglym

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba s p'6lkr): .....aZL!..

jestem czlonkiem zarz4da (d kiedy):..... t?zl?. - afAIVry/

- jestem czlonkiem rady nadzorczel @d kiedy\'-.....<Z?/./..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv) ....-:?1:U..-.

Z tego t1tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oici 'A''4/{'4"y
2. W sp6ldzielniach ... 2?.(Z

Z tego tytutu osi4grrqtem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko{ci: '21<2 ' @.r%
3. W fundacjach prowadz4cych dziatalnoSd gospodarcz4: /?:2L1"' ' ' '

- jestem czlonkiem zan4du (od kiedy): " " '2?'LP'

- jestem czlonkiem rady n adzorczej (od kiedy): "'Zz/(""

- jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): "' z2?'1't"'''Q' k2

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok osci: .22u...222.8A4/........
(

w T

3 Mari bchnia

l. Prowadzg dzialalnoSi go spodarcz42

.1?k(......

doch6d w wysokoici:

d*q"y
- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): . -. .<2k/ ' ' '

j;;;;;;il";;;;;*;I'1d;;;;;;;,',//' aaqa1 : . -

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''/'L{2""



vII
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqe z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytufu:... .. . ... . ..

of'*
mP.la<zc*a.*/?/P.zYzqz

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w

mechanicmych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

U,(K,z?*42....ayffizac ....

{zoQar

x.
Zobowigania pieni9zne o wartosci polyyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniQte kredyty i po|yczki

oraz warunki. najakich zostaly udzielole (wobec kogo, w zwigku z jakim zdarzeniem,

w jakiej wysoko6ci)
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€4
(miejscowodi, data) (podpis)

I NiewlaJciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dzialalno{ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i zwierzgcej, w formie

i zakcsie gospodarstwa rodzinrcgo.
I Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowych.
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