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3. Osoba s!<ladająea oślnriae!ezenie obołiłiąaałia j€5t cł,o zgoeinreg,o z g-ln;lrve!ą, s'lał"a!l!'i'eg,c, i el.lpe?ł'łeg*

wypełnienia
każdej z rubryk.

2. jeżeli poszczególale rubryk! nle znajdują w [<onl<retrrym pnzypaclkgj zastosolvał'ala, rlafieży l-'eyp!:caą1 ''i':i*

dotvczv""
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależrrość poszczególnych skłac!nlkówł

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i rnajątku objętego rnałźeńską wspólnością

majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś inforrnacje niejawne dotyczące ae!Resrł

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

cZĘśĆ A
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{miejscorvość)
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timiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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...tJ._......*.Y.IM.{.lż.'...:...'..D.Y..ł1t .H.r.O..L\.'....ęp,.l5'ł.h'.'l....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21- sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2ot7 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca ]'990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oL7 r' poz. t875), zgodnie z art' Ż4h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mó.!

majątek odrębny:
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rodzaj gospodarstwa: "''' jv.i.k '..""'i'iłlj"''.t'i".i.:f.''....'.^."..'. ." i.}Gi,./jei"ZCi]l-łia; . '=..'

rodzaj zabudourry:
tytuł prawny: ...".'.."...'..
7 tego tytułu osiągnąłern(ęłam}w rol<l-lł-li:iegłyrrł prZyChóci iclochÓci1v *.łlyso}ł*ści: "..''.'.....'.".

Posiadam udziały w spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.......... )v. !.e........ D.o.T.) .c.a,j........

udziały te stanowią pakiet większy niż1o% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lv.
Posiadam akcje w spółkac| handlowych _ na

"[J.l.Ę.......... .P..Qź.(.!h D ftLw
leży podać liczbę iemitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż10% akcjiw spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wytączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

ły.iu w drodze p?qt?rgu -.należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.M'tE'nąc.tfl-t?I.0.1i'9''... . ś*.Ru.tvJ.p.H}r.+...d ''.P'Q*.,'...4.t I"2.t.ą .'.-....AI,a.?-...N/.ł)ł... '
ftGL=.Mc'| k lv tl:..l1uc.tf.0.Mał..t .t..'.''.tA'0..tllł'E;.l...

) "'

vl.
1' Prowadze działalność gospodarcząz{na,leży podać formę prawną i przedmiot działalności): .......'......

. ..'....'.' .'. M'l..Ł.... .:.D..o-i j cż -"]. .'......
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Ż'Zarządzarre działalnością gospcdarczą lLIb j€st€rfi pnzeds-ta-wicie!enł, pełnor^nł:cłrii<ienr"tai<!e3 liz;a-]'ain*śi::

(należypodać forn_rę prawną i przedrniot działa!łrości): ''''''.'...'"....

_osobiście. .' ".V-i'i:] .' *'e.[.:.'.f..t"i'Y

_;;;ili;;;,;ń;;;;#;' 'l!/ił- 'łJ'::'Y.će':',l "' '' " ''"'':'""' ''""" .:"''""" ':. '"'
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)vl roku ubiegłym dochód vu wysokości:

vil.
1-. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .''v.|E......,r0..il.Y'.c.z.V....

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....|vl.Ł......n Q..|:t.SLyI.'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2. W spółdzielniach:
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x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jal<im zdarzeniem, w jakiej Wysokości):
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