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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypelnienia 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.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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CZĘŚC A

U @owcu *W am....i ...............Va!Jayu/4067 .....................................
( miejsce zatrudnieni 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 l990r. 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:

I.

Zasoby pieniężne: __
- środki pieniężne gromadzonew walucie polskie: S..3 7231„XX.?.........................................
.....MM.£adJ...e....z/Jpa'[azi„z...u/107g Que... zaj/zew b......z.„ćfa74„ „am 5.1.

-”atamana...”gagsgaaggąąąmgs'gg...: ........................ 2.24 ......Jąć7a7 ........................................
.................................................................................................................../-..;;ięgy'ąagśąęwe ............... mc....ać.<z.ć7.e.z.<7. .............................................................................



i. Dom o powierzchni „4,66? m2, 0 wartości: 50264651 tytuł prawny: ”(ab/76”? .....
2. Mieszkanie 0 powierzchni: 5121.07; m2, 0 wartości: ale...” .?

. (z). tytuł prawny: (wo—teak „274 4” "';
„zając/&& 4:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: Mledogłyóo ............................ , powierzchnia: „(gabi/74, ......owartości: ................ ba££„ći. .. (1.7 ................................................................................................
rodzaj zabudowy: .....Mćććzw ...............................................................................................tytuł prawny: ............... aw”ć..aćc›. ................................................................................... ' ..............Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4411915997

4. Inne nieruchomości: ' L
powierzchnia: „?!/4.9 ......__ly; 75104 .........................................................................................
ęwąnośęi; ......cło,. ....... .?0757: .................................................................................

tytuł prawny: „M.1:ćą.)44 ...... alf/7019010 .....Mace/gnaW! .........444 ić. .......W 5414-6417 ..............

.................................................................................................................................................. (......„

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
............................................... M.Lać».7%?........................................... (zt/(„(... Żor./7...................._iudziały te stanowią pakiet większy niż 10%Finałów w spółce: .........................................................
................................................... kawa.. ..?

.(zZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubie ym chód w wysokości: ............................................
...................................................... (L&LQQtzw?IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych — nal ży podać liczbę i emitenta akcji:
.......................................................W(óćoęćvłz.. .................................................................................. z ...........................................................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......walut?. .......7 ......................................................

z tegotytułu óśiągnąi'eih (ęiiin) Łąki ubiegłym” dachóii w'iiysśiiśśęiłffi.LŻŁZŁ...&£7'ŻĄ,7"ĘŻŻŻŻff.

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 v_źdrodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od



—›

. Prowadzę działalność gospodarczą2 (nalezytpodac formę prawną i przedmiot działalności):

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „W(... 04. 17.6.7 .........

—osobiście ............... (444405701, ..........................................
............................................................. I. ..— wspólnie z innymi osobami ........ (4,6.( .....94”. „7.047. .................................................................

VI].

1 W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki). ....... 14410507? 750 ...................................
"-
"""

j śśłęłił”c'źiśłiiaśłłźśiśźą'ciil(&&&?.....[Ż...]...Laf .......ąąą/„9.17 ...................................

- ..."...again......"aga......(gang...) ,......QŻąag .....aćać7ws7 ...........................

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)... Wgććdgtzóuy .......................

2. W spółdzielniach:
. .............................................. Laz... «4174.47 ...........................................................................

3. W lhndacjach prowadzących działalnśos mgospodarczą
.......%?



VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lubinnejzdziałalęascizarobkowej lub zaję
z_podanief(kwot zys 1wanychz?zdego

ytułu:.. ......... „Maz/0.412„az ........
im.-Z..... YZ .44...54445441 żupy/41. 41.414. .../JŚZĘZŚ
..............„i„w w›,..4..4--...44/.,44//Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000__złotych (w przypadku pojazdów
me hanicznych należy podać m_arkę,model1 rok produkcji' .jźzź.712. KAH/.Ś.. ..]/(le.Wv4wląw1/z..ą4475£4.eu4„., .yać. IM. [&&&/P&J
...... ZÓ..01.£14.....„ Liu/11!..%........U1lqa[«.4„...c.„„ .. /9/W<.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostałypudzielone (wobżź kogo w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości) /f_. .EQK. (ul. 0/02. 5/7. 041.44...14m MŚ:/41............9069712— ........y/wmp4442. 4414424........ 414%.„24....2.„12.ZQZ.1.„.....3?0...ź'óf.4f ........
......... [Wm7Yu1/44L/f/004401«M5.4



CZĘŚC B

Adres zamieszkania osoby składaiacei oświadczenie-

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

świra/ź... „: „242% wa ma;w ..........(miejscowo' da ) ( POdPiS )

1 Niewłaściwe skreślić.
: Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji rośliimej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

7” Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


