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Uwaga:

z prawdą, starannego
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisac,,nie dotyczy''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określicprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytelności pienięzne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinf ormacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia
nieruchomości.
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
i zupełnego wypełnienia

czĘsc A
Ja, niżej podpisany(a)

urodzony(a)
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......ł0.06.ł96t..w...,,.
(data urodzenia)

zatrudniony(a)
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PODOIE: Hńn|K€R

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.ltOżie śĄSK;Et
(miejsce urodzenia)

|iePetłOslPfr|lfiro+łńdfliętźłeteroe dehtsA

ktDue f ąsńEd rrl ńfiN;sKl tń§ręlil Dwe,ffipt,
L HOftr HDr Aińń HDn ląsKfr
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 2] 6, poz. 1584 z poźniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia B marca 1990 r.
o samorządzie gminnym,(tekst jednolity Dz. U, z 2O15 r,, poz. ,15,15), zgodnie z aft.. 24 h tĄ

ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące w skład mażeńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiące mój majątek odrębny:

l. Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

6ź 600.00

tLtrruH ffiHAt-tełsKńysPOwOŚa HA{ffiOyĄ

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

Ąątoł

llie

- papiery waftościowe ń(Kń
na kwotę:

1.
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Dom o powierzchni: łf6....^.ffi2, o wartości:
0 D

FęgilA ft,lAd rtfr K

0 D Fę

Btlt R

HńfĄTKOyń

'00000,00

żL, tytuł prawny:

YLAS^IOść

2. a. Mieszkanie o powierzchni: źt ...,..ffi2, o wartości: ł00000.00 źL, tlltuł prawny:
(LAstlOśó _ HńL|elj,KA ysPówŻśo Hi{ffiOyń
b. % mieszkania o powierzchni: trt ,..ffi2, o wańości: LJ000.00 , tyIuł prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄ gospodarstwa: lliE DOaftU, powierzchnia: Ni€
rodzĄ zabudowy: tl;E

Dffftł tytuł prawny

Nie

Dtflat(.

o wartości:N;e

ĄoTrał(

Dhtat(

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
il;E

\ftftł(

4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: DżiAL,KA POD 00HeH

wartość:0K.rr0 000.00

łtńaĄ
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Posiadam udziały w spolkach handlowych

-

tytuł prawn y: lLASltlŻ

śó H4AdĄltK

ll.
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a;e

Ątftau

udziĄ
tl;E

nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

te stanowią pakiet większy niz 10 oh udziałow w spfrce:

ntra#

z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

u;c

DtrOł

V.

Posiadam akcje w społkach handlowych

0ńOł(

|l;€

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 % akĄi w spółce:
rt;E

nfirał(

zIego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
u;€

ĄflOźr

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 zutiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu

P;E

-

należy podac opis mienia i datę naby*cia, od kogo:

Ąffrał

Vl.
1

Prowadzę działalnośćgospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.

- osobiście Nt€

ĄtrOU

- wspólnie z innymi

osobami ltiE

Dnftł

,..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Nie Daftoż( ,....
2- Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem; pelnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):ttie

Dffiał(

-

osobiście tl;e

-

wspólnie z innymiosobami Nie

ĄftruU

Drrfuł(

ZIego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:
il ;E

ĄtTrŻt( .....,....,,

Vll,
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

1,
-

001tŻt( 'lie

jestem cżonkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od'li€kiedy): N;€

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ilie

Ątrfuł(

Drrruil

|ntat(

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:Nie
2. W

Dftftt(

społdzielniach: tl;€ DOTrOtr ....,

DrrrĄł(

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): U;€

-

jestem członkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): U;E

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): tl;€

Ąftruff

Dtrftłr

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości: Nie

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: NiE

DtrOłr

DftrOU

0O1tOł

-

jestem cżonkiem zarządu (od kiedy): Ni€

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): N;E

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Dhtal(
tl;e Dftrcłr

Ztego tytułu osiągąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:łiE DtrOł(
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

ł. ł frllrLn

żfrffl0llt;Eft;A: 96M0,1-f

HA{ffiOuA
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9 Ł+0.00

ffi
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HńLaErtsKA ysPÓwąśÓ

HńLalłsKfr ysPÓWOść

HAdĄrKOyń

ź.łilnLl lrKąftruAi|liA

agty;ĄłKÓu FADfte&o, 2.ł t69.00 tLńhH ,ĄHALtełsKA

usPówoŚo HAdffiOuA
lX.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podac markę, model

slleFg, pOK PlODlllccdl:

i

rok produkcji): SńHOóAÓD 0S090!r SKOOA

,!łź_ HńLte łsKAysPOwOśaHAdffiOyA

X.

Zobowiązania pienięzne

i

o warlościpowyźej 10.000 żotych, w tym

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,

zdarzeniem, w jakiej wysokości): ttti€

Ąda#

zaciągnięte kredyty

w związku z

jakim

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U.z2019 r., poz.506)

z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym

PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie ar7.233§ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbąwienia wolnóśc|,

'a A^-!"

1)

2)
Jrl

Niewlaściwe skreślić
Nie dotYczY dzialalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie
gospodarstwa rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

i

zakresie

