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(miejscowoSi) (dnia)

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4 sarannego i zupelnego wypehrienia

kazdej z rubryk.
2. lezeli Wszrzeg6lne rubryki nie znajduj4 w konketnym pr4padku zastosowani4 nale2y wpisad ,,Ofg ISESA"
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzanajest oheslid przynaleznosd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zarl do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego matzerisk1 wsp6lnosciQ
majqtkowq.

4. Oswiadczenie majq&owe dotyczy maj4tku w kaju i za granicE.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje rdwniez wier4/telnosci pienilzme.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zal informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladajqcego o3wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoici

.Dy rr.k{.ar... S< !*dX..-?d*o!2pei.. 14. r&zkaatA

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

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

przez osoby pehiqce funkcje publicae (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca | 990r. o samorz4dzie

gminnym (Dz. U. z 2017r. pz. 1875), zgodr'ie z afi. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzcfiskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

e doful

Srodki pienig2ne zgroma&one w walucie obcej: O,f. doi13

papiery wartoSciowe n,le....dp hQZ

na kwotg: .. :4....c{.-d;r,

Iti lr

!,chnia

I. Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ... ..

I



II.
1. Dom o powierzchni m2, o wartodci: .... 2.8.Q..@-.e1.4

tyhrl prawny: .... A$Plfuks- ic

2. Mieszkanie o Powierzchni
e -fu*? m2, o wartosci hqvA,€

tytul prawnY: . . .. .. . 0€.

3. Gospodarstwo rolne:

h{yz3

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia nte 4 le

o wartos c1 ..n[e. ... rodzaj zabudowy: .....fu\e ...

tytul prawnY: .nr-r-

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .4tE d{3rut

4. Inne nieruchomoici dzallo y S$ri*o- tb,,

A O.rttlt5 ts'\r"""" " t"" "

o warto6ci: .........../t 5.9.Q zl .. 31.4.flA.2

usfiats.so.o.>.i

I[.
Posiadam nalety podai liczbg i emitenta u&ialow:

..ol€

x

udziaty te udziai6w w sp6lce .....tti€...dolycz.g

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . .. -t1tE

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0% akcji w spolce :.....rr.rts...Ciofc

Z tego tltulu osi4gn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . '. . .rr.rt.. .6{dc

V.
Nabylem/am (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku

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

tergorialnego, ich zwi4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiTku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale\ podai opis mienia i datE nabycia, od

kogo:........
n rP. a7

2

powierzchnia:.@ .. .Q,.4225.t.P.

t).tul prawny:.....l+5$&f.h9.423t

t!t"t

IV.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji: ...?Jk d4ot



vI.
I . Prowadzg dzialalnoSi gospodarc 242 (ulezy podat formg prawnq i przedmiot dzialalno6ci )

a"h..J

- osobiscie .....n 13...doh 94...................................
- wsp6lnie z innymi osobairi .i...r,.f... C6.fu c 2J...............
Z tego tyhrlu osiqgnqlem(glarn) w roku ubieglym priych6d i doch6d w wysot<oSci: .0r.ts. . dt.€g..

2. Zxzadzarn dzialalnodci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

&ialalno5ci (naleiry poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobidcie......nrl9

wsp6lnie z innymi osobami ...n.ie.. .dqfuet

Ztegotytuluosi4gnqlem(gtam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:...nrk...dl1CZ!

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolkil: .. lC..MtrC.z'1

jestem czlonkiem zao4du (odkiedy):...... ilY. c9dnl

jestem czlonkiem raAy nadzorczej(od kiedy):...tD.rL . &\czy

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) .. n.e...dofCz3

Z tego tytutu osiqgnElem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci ai€ d{c

2. W spol&ielniactr: ....ntf ...d\c23.

- jestem czlonkiem zarz4du (od kie.dy): . ' ' /11'?...

jestem czlonkiem rudy nadzorczejt3l 1od t i"dyl: ...n.'Y. aJ

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....n.,Y...-c.la$ct

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci ...n't...dPhc?

3. W fundacjach prowadz4cych dzialalno6i gospodarcz4 ...n,,r....cta\cz.g

n.ie..delt 9?

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . . ' ' . nt13- .1"h,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):"'.rlrL

Z tego t)'tulu osi4grr4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: .. ' " -rt't'!C

3

- jestem czlorfr.iem zatz4du (od kiedy):

C)tt" "J"""'

.h nrc,i



vrII.
Irure dochody osi4gane z qtutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj96 z

podaniem kwot uzyskiwanych z krzdego tytulu: " " '

. Zdv v drt, en'e.... *t...X. a. ll rxz*pt ; ie. ...85.5-tre.,..q9 zt

Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji)

.5s$pcl,.ocl

..H.db.\i
oso..bo
3500

9... o-?

..Rs.a.o.t.ct.... oz,.h's|s-......

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgaigte kredlty i poayczki

oraz warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiTku zjakim zdrzeniem'

w jakiej wysokoSci)
azJ

wt ..ltovola.
.at.....vlftOtHla*s'c,e

..Y.qrr V.e.
(....

fS.O...4..;2o
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piwyzsze o"iwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

j/,.aa'*- - y'o
''''''''J " 20.o1,.2c2,t"

(miejscowo3i, data)

6r*Lt, fu!veAr
(podpis)

t Niewla6ciwe skre5lii.
, Nie dotyczy dzialalnosci Byty/6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
! Nie dotycry rad nadzorczych sp6l&ielni miesz*aniowych.
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Dl 'a!rchnia.


