
ośwHDczENIE MAJĄTKowE
radnego gminy -%u

fsoĄ

czryśc a

urodzony(a) .,ł§,.fr .,. /.f.I ł.. *,..,.........Q.Z(Ę.(.G.

G..P..ł,r-,.....ktłr.ł:..,.:....P..,Qlly.,.E.
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie g*i*y. @z. U. z2019r., poz. 506
z póŹn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..........?.!.{..../!.{...r..łę.....r..,........

na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchn i: ....,!,g-P......ffi2, o wartości: ....,.,......,..łYt*. /"fu*

§ćuł prawny : ...............Ul\ahl. ł......... l*g.CU. a:.a..

2. Mieszkanie o powierzchni: ...................fu2, o wartości: . **. ..-/o$Co7

3. Gospodarstwo rolne:

(imiona i nazwisko oraz naz,wisko rodowe)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ....,/łlś......,. ł"*r*l

rodzaj gospodarstwa:

o wartości: ) ?- ro oao 1,1



o śwIADczEN lE MAJĄTKowE
radnego gminy -% i/

6T36w froĄ

czryśc ł

urodzony(a) ..ł§,. fr ,,. /.f,I 8.. w .....,.......Q.?./.Ę,€ G.

(miej s ce z atrudnienia, st anow isko lub funkcj a)

po zapozlnrrrliu się z przepisami ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzi. g1ninoy. (Dz. U. z2019 r.,poz, 506
z póŹn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..........?.!.{..../!.{...r..łg...:i...,........

- papiery wańościowe: ..aił..........e#*ł
na kwotę:

il.
l. Dom o powierzchn i ..,,l§P..... ffi2, o wartości:

2. Mieszkanie o powierzchni: ...................ffi2, o wańości: . . .**. .-&$"ą

3. Gospodarstwo rolne:

§rtuł prawny: .............

Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości .ł9atł{ł2.ł,,r.../iś.._w_ou
l

Ą cr.łe L &"r ó"-a7'ałv,l

(imiona i naałisko oraz naałisko rodowe)

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ....,/lćk.,..... ł"*r*ł

rodzajgospodarstw a: ..7*1.łcis.,lrłqg..t....ł,*Łłpowierzchnia: ....... ..1.fl,..k..{.3..t...,...łt.*,....,....l,

rodzĄ zabudowy: ..



4. Inne nieruchomości:

m.
1.

:::::::::::::::i*::::::::]:,i:::::r:,::żW:::
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

udziĘ te stanowią pakiet większy niż l|Yo udziałów w spółce:

Ztego §łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.......,.........

Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

lzł.ł.,,.ź*$.ry.

Ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

Iv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałęm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

::::":::1* ::::1::* ::::: :* ::*n;# :*:" e,l

akcje te stanowią pakiet więksry niż |0%o akcji w spółce:

Ztego §rtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

..k4ś..,.,..,. e/ł"

Ztego §lułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pństwą innej pńsfwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej llb rwiązlol metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetatga - naleĘ

:::::::::::::::]:::::"""*:T:: . łaś I*4-?



vI.

1. Prowadzę działalność gospodarcą (naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego §/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .tt.?.ł..§.yl3....,....6.!.tł,.ł:.

2. Zarządznrl działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (naleĘ
podaó formę prawną i przedmiot działalności):

Ztego §itułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

vII.

W spółkach handlowych (nanła,siedziba spółki): ......,y.l' L..... ł*-0 ry

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem człoŃiem komisji rewi4yjnej (od kiedy):

Ztego trlufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,......

VIIL
Inne dochody osiągane z §rrułu zatrudnienia lub innej działalności zarobko

uryskiwany ch zkłżdego fftułu: .,........Q.łł.e..........Uę-.ł.*.Tę..,.,......?.k9.9,.

.. . . . -D,z rń{.* ryha u, *.,...all -,...Z Sś.. 1Ł.

wej

{....,

lub zajęó, z podaniem kwot

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyĘ ipoĘczki oraz warunki, na

jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości):

J d *tr..... rr1 o}ĘF...... i........1.r.,*.ul j.*r........ dT ń

D(
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nale4l

podać markę, model i rok produkcji):

...z..Lc,.p.ż..,.,...Cręxlą.ł,ł......l.4.ńś.7Ł......FĘNQI-..... je§. ......1,.....?.ei!. ł:.*.ł.........


