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0ŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkj organizacyjnej
gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby

istracyjne w imieniu wójta'

tE.L.ftT.tu...,.....'dnia2.G...9.h....jQł.4„
(miejscowość)

Uwaga:

1.    Osoba    skladająca    oświ-adczeni+e

wypelnienia
riŁ=oJst    do    zgodnego    z    prawdą,    stai.annego    i    zupelnego

każdej  z  rubryk.
2.   Jeżeli   poszczególne   rubryki   nie  znajdują   w  koiikretnym   przypadl"   zastosowania,   należy   wpisać  iLnję

dotyczy".
3.    Osoba    skladająca    oświadczenie    obow[ązana   jest    określić    przynależność    poszczególnych    skladników

majątkowych,  dochodów  i  zobowiązań  do  majątku  odi.ębnego  i  mająth  objętego  malżeńską  wspólnością
majątl`Ową.

4.    0świadczenie  majątkowe dotyczy  majątku  w  kraju  i za  granicą.
5.    Oświźidczenie  majątkowe  obejmuje  również  wierzytelności  pieniężne.

ó.    W   c7.ęścj  A  oświadczenia   zawarte  są   informacje  jawne,   w   części   8  zaś   informacje   niejawne  dotyczącc

a d rc.s u

zamieszkania  skladającego oświadczenie oraz  miejsca  polożenia  nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja`  niżej  podpisaiiy(a).

iirodzoiiy(a)

l u jz      t;aż:eohj
(iniiona  i  iiazwisL`-o  oraz.  i`a7.wiskcy  rcydo\`c)

Grm-'Ń',`''''TG rYN-
ule'

1         6'mlw

.fMB........

(miejsce  zatrudiiienia,  stanow)sl`o  lub  ł`unkcja)

po  zapoznaniu  się  z  przepisami   ustawy  z  dnia  21   sierpiiia   ]997  r.  o  ograniczeniu  prowadzenia  działalności

gospodarczej   prze7_   osoby   pełniące   funkcje   publiczne   (Dz.   U.   z   2019   r.   poz.   2399)   oraz   ustawy   z   dnia
s   marcd    1990   r    o   samorządzie   gminnym   (Dz.   U.   z   2020   r.   poz.   713),   zgodnie   z   art.   24h   tej   ustawy
oświadczam.   ze   posiadam    wchodz ce   w   skład   małzeńskie ó!ności

majątek odrębny:

1.

Zasoby  pieiiiężiie:
-środki  pienięzne zgromadzone  w  walucie  polskiej:  .... ź

:t,d,L:#7ne%g*nT:dto#T#i,.uc,:
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obcej
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s,.c*x.L2
•-papiery  wailościowe:  ....

2.  Mieszkanie o  powierzchiiiwjś.Peil.Ł2.t.  m2,  o  wartości:

|  lub   stanowiące   mój

ę„#t+aąfćą#,.nk

[1.

1    Dom  o powierzchni     ...  ^..k.9.......  m2, o wartości:hcp.ępQ.,O.9... tytuł prawny: iisiaEw.e.o»o;;...mc2Ł`.C*5t-

•...  tytuł  praw,,y:   ....

powierzchnia:   ..   At ..,..g.ź.3.ł..    hQ+

j`- {_`o-

3.  Gospodarstwo  rolne:

rodzaj  gospodarstwa odwt Q-         ,ojl`.V\ną



owartości:           A€O  OOO.00.
rodzaj zabudowy_     bt.d*    ::,eós;~Ę+;"*j
tytuł  Prawlly;  .... W.`.a^*P.l.i ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ro,ku iib'i`egłym przych±d  i.dochód w wysokości. ?.`i.`h!.:J ...!g.ą5T.9.U-

®t+dćAźłno„`g,°~*(~h`i?uvtdż?,T:
4.  Inne  nieruchomości:

^-d2`.oJligi    nu  6`      ob.powierzchnia:

o  wartości
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tytuł prawny

111.

Posiadam  udziały w spółkach  handlowych -nalezy podać  liczbę  i  emitenta udziałów.

udziały te stanowią pakiet większy niz  10%  udziałów w spółce

Z tego tytułu  osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym  dochód w wysokości

IV.
Posiadam  akcje  w spółkacli  handlowych -należy podać  liczbę  i emitenta akcji:

Nie  j>oTVQY

akcje te stanowią pakiet większy niz  10% akcji  w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłcm(ęłam) w  roku  ubiegłym dochód w wysokoścj

V.
Nabyłem(am)  (nabył  mój  małzonek,  z  wyłączeiiiem  mienia  przynaleznego  do jego  majątku  odrębnego)
od    Skarbu    Państwa,    innej    państwowej    osoby    prawnej,   jednostek    samorządu    terytorialnego,    ich
związków,  komunalnej  osoby  prawiiej  lub  związku  metropolitalnego  następujące  mienie,  które  podlegało
zbyciu w di.odze p.rzetargu. T`należy podać opis mienia  i datę na±yc.ia,  od kogo-.-,Ł4    ,olv\o -lc3ną
.G.n,..nft...T9.».a>2ó......cł..b.ehL........ndb+.ą.....od.....fię.:nti`....W;.C*uLho.vug-;w..

VI.

a....i.c>#.....Ą.M.bą....if?Tx?.;e*....W...`o.b..c..b`.f

1    Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy

-osobiście

-wspólnie z  innymi  osobami

formę prawną i

ą:&*ź:;`vą,

przedm iot działalności):

ła j 1.



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2.  Zarządzam  działalnością  gospodarczą  lub jestem  przedstawicielem,  pełnomocnikiem  takiej  działaliiości

(nalezy  podać  formę  prawną  i  przedmiot działalnoś.ci):  ........ "

-osobiście

-wspólnie z  iniiymi  osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegbm dochód w wysokośc

VII.
1    W  spółkach  liaiidlowych  (iiazwa,  siedziba  spółki)   .... M`6...DC2T.t'.ŁZ

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od

iestem  cz.łoiikiem  komisji  rewizyjnej  (od

Z tego tytułii  osiągnąłem(ęłam) w  roku ubiegłym  dochód w wysokości

2.  W  spółdzieliiiach:

:ę...3*Ty.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem  członkiem  rady  nadzorczej3  (od kiedy)

-jestem  człoiikiem  komisji  rewizyjnej (od

®
Z tego tytułii osiągnąłem(ęłam) w roku  ubiegłym  dochód w wysokości

3   W fundacjach prowadzących  działalność

jestem  człoiikiem  zarządu (od

-jestem członkjem rady nadzorczej (od

•.1..1`    ..      .

J'`l'`.`=  .  .1"  -i .  f. l.Z.``,  .    .

-jestem  członkiem  komisji rewizyjnej (od kiedy)

HuH"
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®

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym  dochód w wysokości

VIII.
Inne  dc)chody  osiągane  z  tytułu  zatrudnienia   lub   innej   działalnośc.i   za[obkgwej   liib

+Ł€Jjc:hzpodaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu
„..3>Q.w.dj)....`....J2Ł.Ł.Z5-.,..3C 1'

łw.+ł......Ok.+.ii.......łTSŁ........?.aA.t*.9.........i.ę.l...
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IX.
Składniki  mieiiia ruchomego  o  wartości  powyżej  10  000  złotych (w  przypadku  pojazdów  mechaiiicznych
należy podać markę,  model  i  rok produkcji)

::S;%o#ióK;D%ft?oNag:wt'mŁńe:2Ą|;§DQ:::is`roc*łgt*i`;i8#?:`~\-żĘO::.łi,05`=JĘ=±`tr

X.
Zobowiązaiiia  pienięziie  o  wartości  powyżej   10  000  złotych,  w  tym  zaciągnięte  kredyty  i  pożyczki  ora7
warunki,  najakich zostały udzielone (wobec  kogo, w związku zjakim  zdarzeniem,  wjakiej  wysokości):

'."łą.t?blŁw:,i.Ot€=.;.Lii .a.ak.L....?.€€.fto.
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Powyzsze oświadczenie składam  świadomy(a),  iz na podstawie art.  233  §  I  Kodeksu  karnego  za podanie

nieprawdy

lub  zatajenie  prawdy  grozi  kara pozbawienia wolności.

r
CłJyh     J6.o\` ao~

(Miejscowosc,  data)
•-T:....'?

l/ti,L-
...... ''`  ....,. ::

(podp,s)

[    Newłaściwe  skreślić.

2   Nie dotyczy działalności  wytwórczej  w rolnictwie w zakresie  produkcji  roślinnej  i  zwierzęcej,  w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
'   Nie dotyczy rad nadzorczych  spółdzielni  mieszkaniowych.


