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Uwaga:

1. Osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego rłrypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczy''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspolnością
majątkową.

4. oŚwiadczenie maiątkowe doty€zy maiątku w kraju

i za

granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są irrformacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a), .,F*.r;.!= tJ

§i.8

..,!Yj.n.i],.u,b.T,fi..v:."..... .,, .,t)lj.fi.RU.ł.Ę.ft.K

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 21sierpnia 1-997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 20t7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. t875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
- środki pienieżne zpromadzone w walucie polskiei:
..0.:i.Li.Ł.Ę.O.N,o_r.r.r,.
5.,5.5..,.l.:1,.§...!.I"E,..O,b,,,..Ł.a43.]..............
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-

1)

''.R.9.R,..':..1.i5.ł....q.?'"..t1!8.':0.1...i.B.ł.E}

środki pieniężne zgromad7one w walucie obcej: ...".,...

Ze zrnianą wprowadzoną przez § 1 pklż rozponądzenia, o którym mowa v/ odnośniku 2
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wartoś.i, ]168.k.qłń... tytuł prawny: ,V.!5Paf ]htŁa"5N O"ĄŁ
2. Mieszkanie o powierzchni: §.|Ę..D.ż1Y.!'łY m', o wańości:|ljr.D[}flV.(.ł/". tytuł prawny: §lr.E,.00.]}.9.Lts.'"..
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw., ."k,ę.l§9,.O.fi.B,'j.ł.Ll?..,.,Ra[..§.Ł.,, powierzchni., ."...G.,l§.h,q,.,..,...
1. Dom o powierzchni,

o wartości : .....,. ?,O.tj..Q.0.0".

ń..,

..,.." m2, o

"....

rodzaj zabudowy: .&"uD,9,|r:ł.V'i,,..l[ł!{,E.N.,.ilff"B5KiŁ.....l*u§C,V.{.ft.ł}..E,..,,.......,...
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4. lnne nieruchomości:

;;ilil ;;ffi
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powiezchnia: ...Nl.E..." §gI.Y.9.N.Y..
o wartości : ...., N,l"E....Q

0rT,!l.!,X.J.

tytuł prawny: ...N.t.L...CCiJ.V. t'Y.{.

lIl.

Posiadam udziały_w spółkach handlowych

.'...'..Nr.B,..D.9..fl'.Y.t.x.V..'."...........'.

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......""t!.l.i....DO.tl.V,;X,.g
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,N,li...DCa.V.[.7^.{...,

lV.
Posiadam akcje w społkach handlowych
..,....,, N. L.,;,...,Da.

].I.9,C,Ę.Y.

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stano_wiąpakiet.większy niż \a% akcji w spółce:
..,..,..

N,l.Ę.....D.?.||!.Y.!X. Y*....,.,.. ......,.
$ułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......N.l.E....D.a.n.Y..q.Xl.?.

Z tego

V.
Nabyłem{am) (nabył mój małzonek, 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 * na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
1"

Prowadzę działalnoś!gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.,,......\t,l.Ę,..D.O.ng..(,,x,.t
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_ osobiście ......\:.tŁ.....CgT y,t r..Y

Z

ws pól

n

ie z i nnymi osobami ......N.l.Ę...

n.O.tl

V,(Ł.!

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,N.!.Ę,..D.§T.YLŁYi.,

ż.Łarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem,_ pełnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):....N.|F,....D.fiIY.eX,,Y

- osobiście ......N.l,E..,. D.9_nr. tY,'.

- wspólnie

z innymi osobami

i

"....Nl.t...D9.n..t9.f,.*...

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód * *yror,oi.;, .,.,...Ni[."..DP-'3..Y.ifi.Y
Vll.
1. W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki):

.,..N,.i"E....D.0!I:i.tT.Y"..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......N.l.Ę...D.C

-j;;i;;il;kiló;;;;;;ó6kó;

nY.tX.Y

,-,l._

,Nir-._óó-ĘytŁV
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-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ....N.r.E..,,,ECiT.Y,tX/,Y."..........,,...
ż

** ,r.;il;,Ę;;i;i;i;;i ; ;;k"'"li"rłr* j;;ffi ; *il;;;;;
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2. W soółdzielniach:
........,...X.t.r.,.D,r"lT.

V.(.,7,.Y
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Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości, ....N.!.E...DaiT.Y.t? .ur..,..,..

3. W fundacjach prowadzących dziatalnośćgospodarczą:

- j este m człon ki e m zarządu (od

ki

edy) : .... N. ],r.... D.0.I.Y,L.X;.
"

-j;;il;,ł*kilffiil;;;;;;;6;,;il;

Y

Ń-,,;:-,pćjń?i,X*

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...tY.]..l;....D.Ci|t]..f.E,7,.Y.
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tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ".N].f....Dj}IYtX.Y..,,.

Vlll.
lnne dochody osiągane z ĄĄułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem

jiń

Ńł u_ći9 i j rliy
,,1_Ń inniX r, ni iP,",iłp lłlE Ń,bnc,{^]N E GO "..-.kh45..,},0., tp.g! ,?,!.,91?.,.,]!]:1.9*elł...ł,l,. ,p2..?0ł9;).;.pCi.ąnoDONa\ł.iĘ .:..5..T.5..q..,l.F,.tztioł.2019\
.,lnt9.1].0lnł'.N§.NlJ.Ę.;.,Q9?,,,.5.6_(.?.!..,.Q.11.,.
?.01.9}.,,,,T.fr,x.v.N.D.9.T ll,D.,.:,,.Z,!!,5.7,fiLil.J.a,€j cz .zoĄ"))

[["/:Jdt],łl]§JH§i§]tiifiłH',1_tu,

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji): .....NJ.E..,.D.O§I.Y.e.T..Y..........-......

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości): ....,.

"
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czĘŚĆ B

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie-nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściweskreślić"

3_ę,[ł-ł"rł...v!/k],Jrl,r{Yd^L
(Uodpis)

Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

" Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.

