
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

kierownika jednostki

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie 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 dotyczy"'.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
ł

Ja,niżej podpisany (a), „lamue_DamausTe[onrynLoee ee eee ee eeeLene e ee eeeeen(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)urodzony (a) .... $.08.LLP w...HQ2AZE
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne: =
- środki pieniężne ZĘTOET POREw walucie polskiej: .......529,65eUee zaneeee_... MOTUwAa, ||| napolwość. /mwojękuna..... aepalue..... olwugą....AMY...
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: een.MA= dek, RABEe
- papiery wartościowe: ......................MR...dolycyo



=
1. Dom o powierzchni : oe.dłu. m”, o wartości: mae.diwy. tytuł prawny: ss...dy senne
2. Mieszkanie o powierzchni: 6,85... m”, o wartości: ek. 390 4y$.altytuł prawny: malenka, dyapolwasć

ę
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .mu£.... AU
o wartości: .................. (44€ps ROPZ MT EL EVE aan anno na zenia NYUA PON PUREEE ESEE SENSE SESrodzaj zabudowy: .........ra...ATtytuł prawny:.................ZEE|EeZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ......................

4. Inne nieruchomości: ,
powierzchnia: gama=ALSbmL seeeneeć j „..smuouro,.. dowelaptrdua,-ali oadtamakuiee

AF RPOLJ EEC GETAE rena LAJP| KZAZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w rokuubiegłym dochód w wysokości: ................... ee seeeererczenoece

eee eee aaa ra oda seda sera data oaza taca iaan08IATAaoPE
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .....................eeeeszenZDZ ROSY... MARNM... ineoche kaksa nnnZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: PRE.ASAseen
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 drodzę przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: ............ see aes eska zaa a eeeBU... A, wTURENEEek.m olof
UE ec O TAI ST MOP AWEWOCÓWYNNEO EEC LaDRkOMOC...



vL
1. Prowadzę działalność gospodarczą? (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności) :

Pee ee eaa ae L season a esa eeeena pwt........ fluoremED- osobiście ..............................wa...WSE...oeee ecco>ZE>HEER- wspólnie z innymi osobami.... m4c......det.Pee eee ear a e eee a ena een swe a kakaSA...ATN.eara a ea azaznaZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Mmt.Alp
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): MAŁ...AZp424 sera ea ee aa Nee ee ew ae ee eee e eres rane da nasza se rea awe r eee eee ee Ha wen se er Peas saa Pe see ara a wenn PRA...OU...- osobiście ............................see eee esse raseeesnn,PK...ODYYKlata narta racaDLNY GEEWAPOOSEZ SEENESA8 EEŁOMŁ...AM...- wspólnie z innymi osobami ...............................o eeeeezesseoizionia MŁ... ALTĄ Ą nnezwca

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... gal. „daliysdf...
SEA SESZELE LINES o ŚouaisaznsA wiesNSEZ AZER EECSE No 4. eeLeeat.dei...

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: <oPre... olaąe/...................
FURPĘS SZRESNAS ZA SEL omnnoma wenn riemena nen rawa Na LAY PE EEEE SKY SRA ora e anna AMA......... UC. ieO Elea wenn nnn- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................

"eee ST...area eee eee. aa eres Lee r needs ak Pree aks ses e szenpak...aa TE... ee...wa ee a asza

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... mt... old000



Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanychz każdego tytułu: Aa/eolo..Rodowomr„mKonttukee |9.Podac...Goluknu, - W

ssalwy.4 ol Jsć

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji ): ...70YOTR.. RAT_4.............0137. (pookrwua,.opelnosćpziękiaa.)> lelkaregen,.. qdlfPld..„JY06m. [--oeedtesoteasAapolość..moją|:ZZobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ..1,.RO8_a..DKO5? Limit... pduacnatwy,. ŚO.000.—..;Naucza.124 50,64 U. [mażreneą,....



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

4

ANYNAN...ÓeOdo4.( miejscowość, data )

' Niewłaściwe skreślić.
? Nie dotyczydziałalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formię i zakresiegospodarstwa rodzinnego.
* Nie dotyczyrad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


