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OŚWIADCZENIEMAJĄTKOWE

wołał—assŁęPey—wejtarsekretaaa-grnmyrskaabmka—gmmy kierownika jednostki

[ ' '
c"/ (niierwosc)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajesl określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązani do majątku odrębnego i niająrku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granica.
Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w części B zas' informacje niejawne dotyczące adresu
mmieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

u.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany/(a), . ,
(ći/((Z.LI./H.

. .
.kóq(baza/.. %dó/f/[S/ća .

Z,.ą/
.
CAW/«6549

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

/6 /O. 9urodzony(a)

J[Q. :. m../ima. . . „gh/zdaża.....7.31Hama. . .a.
9710?! ...Óeb/łb/Eźr...............................

.Ś/zhp/łrźu ........

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz, l393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20l7 r. poz. 1875 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej-

' 7



....................................................... na kwotę:Mada/jacyII.
_ _'

1. Dom o powierzchni: „15.37.79. m2, 0 wartości: .JŚ.Q.QQQ. tytuł prawny: AISMHQŚCIWW.
2. Mieszkanie 0 powierzchni: .. ..... m2, 0 wartości: ...... ._. .......... tytuł prawny: ...—. ......
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:. ')]O!415......... . powierzchnia:. „9, 75.3. .A

o wartości: „450. 1200.11.- ............ rodzaj zabudowy: ćmi.walki./zy .( .Ólld.far/0
tytuł prawny: ..W5pó/max'c. . d&fpśźa„ ..............
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod ! dochod w wysokoścr: (1/1. 0/0907

4. Inne nieruchomości. powierzchnia zU/L.d0.ś?f1?„
o wartości. 44„(£...
tytuł prawny:.Mlt..źźź;[

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .............

...Mz'z....@43łjzzq„

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należ podać liczbę i emitenta akcji:

„ma... agd?

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .:]/(152. . 1104530629
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem 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 zbyciu w drodze przetargu— należy podać opis mienia i datę nabycia, od
koo Dzia/ź... .az..r(£Z-z.....406...fm,„A:: .73....iQZrmi.Spłą.225122...„Łza/aa!(mama [: 4. źąaa .zdzmia...«ffa; «rl„wł..Mz;dazginą. .: mm%:Śl'm/%A. («a oni'„dam./:.:;«3[Ma/zc.u.. wilk.._//..,iż/J..............................„A

doz/an —



[. Prowadzę działalność gospodarczą”) (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)'

.........................Wladca/27, osobiście M .dQć Lzrf
— wspólniez innymi osobami ...,/Lą't..„da (.? ...............................
Z tego tytułu osią

ugi/em@łam)
w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc

..........4.4.4'c.. @. .cz
2, Zarządzamdziała nością gospodarczą lub jestem pizedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście....u[!...dalśy£l.tf ........................................................................

VII.



3 W fundacjach prowadzących dzialalnosc gospodarczą: „w8 O/O/ !?

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatmdnienia lub'innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdegotytułu: .....

algi/0021304516..5.mswhla a.? 5?iść52 .(l
.....Wla[ do ?Ić/ld/o';(.. .z. .../?K..'..; ./,;Ż.51(t:>„ 45...(.(/..

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): .................................
.J..6amad«ćd„5ź0da..komuś/mc,..mź..;)709/«41/1'..;ZQZ4..Z...źaw;aa&óaf„śźadą Xdi/f,..roż„padać;/u. (Q./.(;

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych w tym wciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki na jakichzostały udzielone (wobec kogo, wzwiązkuzjakima/zdarzeniem, w
jakiej wysokosci): „(C. ÓćCLZ.

„Zaś/(%??l.Ż 47.42.NaWg..dania...4u../fżc &lr.pó” ana;(./ (czw ócz/ać.„ćw/502521104,
:.Sfan...27c7d/?(zb(a;;;;3212.40; „„ .......(53285,55117. ...............


