
IIWAGA: *"l
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawĘ, starannego i zupełnego wlpełnienia kńdej z

rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypedku 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 maźeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenię o stanie majątkowym doĘcry majątku w laaju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wier4ltelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zas informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

cZĘŚĆ A

Ia,niżejpodpisany(a) ,..............a..t..d.ft..(:....xłŚętł!.........ł!.ac.r.,.*.NCćńK.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .er.,,aŻ. t gE.. * ..........Q Z / l t K..

NtjiR.lc..1.t...aAKŁnD r...7.K88t|.{ar.J.Ń.t........9t.....? 2a....!ł..a?.ałll............9.nl.ę.ł!.t:tsp.:.-ę_ftł.u{tr
(miejsce tatrudnienia, stanowisko lubfunlrcja) -l{CłCrłtcz/r'

po zapon7aniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506
z póŻn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne: . .ź
- środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: h.,0§9.ł..I..ł...Łl.........

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..ts.B'fl.tl...

- papiery wartościowe:

na kwotę:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartości:

powierzcbnia:

Z tegott/tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód,i dochód w wysokośc i: ......,.{..

ośwIADczENIE MA"IĄTKOWE
radnego gminy łL



4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości:

nI.

l, Posiadam udziĘ w społkach handlowych z udzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:":"*:::::*::*::::::::::"fli§§':rł;ff:::::*::::

ldziaĘ te stanowią pakiet większy nź \}o/oudziałów w społce: .......N.!.Ę..}..P.].lS.łr.

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...,............. .::......,.....

Posiadam udziĘ w innych spółkach handlowych -naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

: ;;;4
Ztego §/fułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych zldzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczątakie osoby -naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

. ..tl... lq... .. ł a|.r. e,?:T.. :...............

akcje te stanowią pakiet większy niż 10%o akcji w społce:

1

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ichzwiązków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - aaleĘ

::i::*: ::::::,: :::: ::""* l1l]il l li Dr{r_ ę"ł

§ńuł prawny: ................. ............. Z.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



\rI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

§.a-Ę.fl...._T_l..Ł?.,e.?.N.n...........3.x.O_!dĄ}...ą.ł/...eft..p-ąl.t.Łń.tĄł0.:.c:.. .:...4§.ł..tlę/.....Et Et/..Ky.a+/.{_.

- osobiście ................s..t.K.e].g.L......łl.r.c..d,fr Ł.....vJA.c,.ę.rr.rJ.cr..(.K

- wspólnie z innymi osobami ...ry..|F......D.OT.tcZ.l....

ZtegotJfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysoĘości,?..łZ.tqilÓ). .l.!!.Ę.;.A..,..-, ---'' --S-"+|:ó'ś'i':'Vrił';ł1'ł"i'§łxiĄ\
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pruedstawicielem, pehomocnTkidńtakiej działańóści @a|ćzy' 

' 'J

:::::--'::*.:::*:::*.*]]l ] *,r, łpk cdi
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami.

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

vII.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...........\1.1.Ę. ,..D.ar..(Ś.rę,r.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vIn.
Inne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

..........D-oęu.ó.§....r..s.9...§.{..l!.Ł/ł...?tR.c,y,.....:...t8...80 h,.5@..
""""""l",

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w pr4ypadku pojazdów mechanicznych na\eĘ
podać markę, model i rok produkcji) : ......... N. .!f ....... §a T.(.ę."ł......

x.
Zobowiązania pienięzrre o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz warunki, na

jakich zostĄudzielone (wobec kogo, w złłiryhlz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości):


