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Po zapoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie, gminnym (Dz. U. z2019r,, poz. 506zPÓŹn' zm,) zgodnie z.art,za!l.tej.u'tu*y oswiajc"am, l. p"ri.a", *"noaią". 
"irkł"a 

małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek Ódrębny: 
----' -- rYv't

woPnęło dnia

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,.,!.C.O.a,{..
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na kwotę:

Dom o powierzchni:

tyruł prawny:

środki pieniężne zgromadzonę w walucie obcej: ,......5,0aQ..eu.to,.,....A.§.ś).Q.,1.H.$,. ..., ,

Mieszkanie o powierzchni: .......T.......fr2, o wańości:
.tt

§ćuł prawny: ...................r4r..*.,..

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:,..,.......
o wartości:

§ńuł prawny:

ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm\r zychódi dochód w wysokości:
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powierzchni", .0.il.h.Ą..,.J.x-§T.L.o......ą..oł...tl.*.)1*!i,.c,*..../.f.1..łń.r.*.p.nr,.r.b.xJ ...,.1ł.ł.f ..63,fw ,L-,

udziĘte stanowią pakiet większy niż L[%udziałów w spółce: ......i. 
_...*i......J.o§y..1

Ztego$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .........łt...4 ....A.1.1,.rr.r.4....................
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudzińem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
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Ztego§łufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ............-C....r1.o[a.,.,Ł.y.......,............
.. ( (

ż. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać licz$ę i emitenta Ńc;r:

... .. ...., _.............ur,...ci...... J. o..lr.*.r..1.1............"(.lt

;;,;;;ili;;*,;;;;;;r.;**;il;; - ;:;_l",t"+""*_"_ _ __,((

V. 
l

Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ zwyłączaniem mienia przynależne§o do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Pństwą innej panstrvowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzvłiązków, komunalnej osoby
prawnej lub zrviązku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zĘciu w drodze przetargu * naleĘ
podać opis mięnia ilatę nabycia, od,kogo:

\ ......L...........

ż.

(ł,'ą^

o wańości:

tytrrł prawny, ... .Alą

Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzińem gminnych osób prawnych
w których uczestniczą takie osoby -naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

przedsiębiorców,

Ztegorytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.............vr,a...J.*.t1.*...T..................

Posiadam ńziĘ w innych spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: I
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10.000 ńoĘch (w przypadku

Ia. 11 o.f.* .fi, fi Ul ł .,,....r,.. l*C.Pj_n,....= ..., 2.a.aQ t),..{,..

x.i
Zobowiązunia Pienięzne o wartoŚci powyzej l0.000 ńoĘch,w tym zaciągnięte kredyry ipoĘczkioraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w ałliązkuz jakim zdarzeniem,w jakiej wysokości):

)

vII.

.jestemczłoŃiemradynadzorczej(odkiedy):............,'w...e.ń.*")..'.|........

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,,.......n.r(,.,...atr.I|..;.|....... . ..........,..,,....
Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.,.....rr.r.Ł.,..r)'rh.r".u... .n............

|:L

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pr"ylr,oa } aocnoa w wysokości: .......,..y!,,8_ ,.łł!*.r,..**
Zarządzamdziałalnością g:sp.oda:cą tub jestem przedstawicielem, pełnomocnik,"," ;;;;*;kr ,"J;podaó formę prawną i przedmiot dziaiaho?ci):

- wspólnie z innymi

Inne dochody osiągane z Ętułu zahudnięnia lub innej
uzyskiwany ch z każde go tytufu : .:, r( J,s,. c łą, ..Ca.l. t.ę.,.U

Iub zajęó, z podaniem kwot

,..!|k.6,,..b..ł....

działalności zarobkowej

ur J.Le.,.,i,..t c,.. lę rV..

i

lĄ't ął 3 ,,L\ ,"o

Składniki mienia ruchomego o waftości powyżej
podaó markę, model i rok produkcji): ....,...
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