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Uwaga:
1. osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską 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 jawne, w częśc! B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), . .H a t ;§.§. -. ..,. ń.qH Ev..ęh..... I ?__o_t_rą.ę.§p.* s.lr,n .. I(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u ro d z o ny( a ) ..,...... 2.h,..,*{,r1.*, n.i n ....,, 1,9.G,|. t Nnd,e.,fiłmi. e.,.....,.....d

....;tg.?t{.,F,ę"n" ffi;rn . ..'i;'l..;..,; ].'.lł. J.l. ł"{

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2]. sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarcze j przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. ].393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2Ot7 r. poz, !875|, zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej }tfb.stanowią€Tfrlrj-
maiątekoaęOtr-

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej e
Ą,*.....

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,...,

- papiery wartościowe: .|ŁłĘ... d
J-)

,..hiłę....,.



].. Dom o powierzchni, .....1§fi,:....:.1.....m2, o wartości: .Sftfi."!Ęe,*l. tytuł prawny: .,Shd.il..,.. mgrĘ.
2. Mieszkanie o powierzchni, ..kt.a.§&.,..ffi2, o wartości: ...3*#Ę.**.l. tytuł prawny: .łł:p.$.tŃ.......Ęl*.X,

3. Gospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa: ..ll&|łr.Ę.:. ,,.lł.M..n*r.ęl*9...,....= ,,l.......l, powierz_chni^, ,...ńa.h,b,..hg.......

o *.rios.l, tn*vp...łł?0-?..t..:5.,Łn,,ha....:../ł.6 4? { ...w?9§!,,,.ł.993.r,.#*g.Hl4ł.R.;.nCIsl r p.Ł
rodzaj zabudowy: ...h.v.d*lnęr,"....q.ciPędelęą...+.....b*łn.... .ge,źęńęłryŁ?,,.,..,,,,,
tytuł irawny, Rp,...6.6,ŁB. tr,3^0ill.:..r..R p*9ie l..].eł.az...a..e-ę...A5.53.ł./93}
z tego tytułu osiągn;[ń6i#i ;iril ;i!_"-{y,'1r^;r;LLJ i J_o.noj w vJysokości, .I.nn.8ą1 ĄS..ł.ir,ąnvcie Free

4. lnne nieruchomości:qÓ'=Ń;teĄc-rqc-'6i:łŃi\' ov,łoryą, lĘ*F".ffi§.Vłr5ouo5cł
::::::::::i :: . |_frJ"#;.§I?:!:"*u:::: _, ,_. .,,._ _ :

P

tytuł prawny .............hrę

lll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....i:,.,,*.,......i,..i.,.,.......,..

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji

.ntę

kszy niż I0% akcji w spółce:akcje te stanowią pakiet wię
. .,.,....,.. i ], l.Ł .,..."J", *.:i,, iii.,. r, ł...
Z tego tytułu osiągnąłem(ęła

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 kogo

...nię... ,w%

Vl
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przed miot działalności

.....(}ł€... ..drOtrłęłł*łJ)

tlt €.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......;.]-,.,;,,..,,.>"l!....,,l.-,....l.,.1.,,,,..,.......,,,,...,.,.....

dochód w wysokości:



- osobiście .trię.....,dP_l$ęe.J

- wspólnie z innymi osobami ......,n(9.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...ljlj:ł.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ,,.,.....,....lti*. ffil%
- osobiście,...........,;,.].l.i....,.. .aIńyrłłrj

- wspólnie z innymi osobami .,....,.,..,;,...;,....... -1#,,yr,,.*5

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
n"ł.ę,...al#Łs.y

Vll.
1,. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .............,..,.nłę,.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,..rł,re...,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.....,h,łb. .ddł'l:,Y
2. W spółdzielniach:

Ąyn::
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- j estem czton kiem rady nadzorcze.|3 (od kiedy) :,.,...,,r.'"ić.,..,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......1}.l.L...

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

.a"ob*f.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

...rue.. §
.r..,§.-. dpbrŁY.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...Fr}e.,....

,d,ptY15.

,.ń,*1,9rq5

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,..,..,..'ni*......tlxl,Ęr,,Y,.,.

- jestem członkiem komisjirewizyjnój(od kiedy): ..,......R.k...,.et#Ąc,a5,

.n*9.,.

d,ory.cły

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

nig otoLuce.-ł"",l"""2""



.q

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...!-.t§9.,..

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......

....ł ) O.. l 5.kł].,x...

....P-.tś{....,.. 3.hń.ł..,

....6..S8..;... 9..3...xł... ,-ęn,'*1.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): .,....,.......

....,.......,,....5.*m..

.......,.....,.....*...lTr,..

..§hę,

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 jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

.rL|,ę.....,

...Za,,.6,h,s. ilr. ,ć)órĘ l,csą §*i,ł ł-lY
}



czĘŚĆ B

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

l il,',:*jli-;§ iT.,3ijii;r", wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie

izakresiegospodarstŃarodzinnego, . r__._:_..,..^L. Ń; ilir;ri-rao nadzorczych spółózielni mieszkaniowych.


