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Uwaga:
l.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawclą, starannego i zupełnego wypełnierria

każdęj z rubryk.
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konlaetnyn przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,,nie dotyczy''.
3,Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió pwynaleźmość poszczególnych składników

majątkowych, clochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
rnajątkową.

4.Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczeni e maj ątkowe obej muj e również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infonnacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczeńe orazmiejsca położenia nieruchorności.

CZĘŚC A

J a, nizej podpisany(a),
(imiona i rrazwisko omz trazwisko rodowe)

?cęęr...Z,*.trąśł.g.,
(lniejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapo7naniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gogpodarczej przezosoby pełniące furrkcje publiczne (Dz.U. z2006r.Nr 216, poz. 1584, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2016r.poz. 446, ze zm.)
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małZeńskiej wspólności
majątkowej

I. Zasolry pieniężne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

środki pienięfue zgromadzone w walucie obcej:
l

ut,odzony(a) 4ł. at. łlf*r.



hł.ę.zarg2.v.

na kwotę ................ilła, aaFTćź"

il.
1. Dom o powierzcnni: ........!?Ą..]l.......m2o wartości: ?.*.?.?r:*!tvt"łprawny: r:7.ó.k!*łr:'..:

Cą? €ag

2.Mieszkanie o powierzchni: 
{Ir, 

ł.mlł, o wańości: (i?%?..?.tytuł prawny: ....{.{{..W..

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /lr bfłłaę

rodzaj zabudowy: .łr€..?.?.{Ię?.,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
, ,ł/r€ D€łQę

DO7ya€{

o wartości: /t//r ,Dbfr/Zą



ilI.
posiadam udziały w spółkach harrdlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .ł!.Ę-.PK.(!.,

udzińy te starrowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce: ł{F Dałćź?

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

a

ł?tr#.r......

IV.
posiadarn akcje w spółkach handlowych - należypodaó liczbę i emitenta akcji: -.....P-(€...P..M:{.

akcje te stanowią pakiet większy niż lOońakcji w spółce: ,.r!.:,,P:r!!?,

Ztegotlufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości: ........... ......Y./-Ę...ł?..ryP..::.

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna\eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terYtorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które

podiegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

..,.....,...............ł.E...W.4,?............ ................... ......1....

vI.

1.prowadzę działalność gospodarcz ą2 (nalezypodaó fonnę prawną i przedmiot działalno ś"i)'.(!r...ł?.??!

- osobiście //.{....?.-ry.ęr.

- wspólnie z irrnymi osobami ...........&.r....A?.r.tę.t.

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w ro§u ubiegłym przyclród i doclród w wysokoś "|.....(l{;PttJ...-.a



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać for*ę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...........Ł.!,§....?.?.fr/.1.?.

- wspólnie z irrnymi osobami ł.K...??.fr.ę?.

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:.............8.!§.,?..ę?(tr,.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęhn}w roku ubiegłym dochód w wysokoś "i ../k.ł.r*k.ęl.

2. W spółdzielniach: ................./!IĘ..?..r.!:?...

- jestern członkiem zarządu(od kiedy): ....,{łr..?.??.(/ł.
t

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ...,łK,.P.Z/.*.
- jestern członkiem kornisji rewizyjrrej (od kiedy): /Y/F Da:fr(Zr

Ztego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .........{!.Ę..Y.r.ą1....

3, W furrdacjach prowadzących działalność gospodarczą: #/tr a077a7

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ......!!{€.ł?.?.ę.3.

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........ftł..łrr.t?.
łlr żOłfrę

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam): w roku ubiegłym dochód w wysokości:

..........r........

un.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego tytułu:



Powyzsze oświadczenie składanr świadomy(a), tż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie rrieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

. ..{r.ł*...Z O..Ą .?a/Bą
(miejscowość, data)

ź
U 

(podpis)

l Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej izułierzęcej w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni rrrieszkaniowych.


