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oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE

radnĘo gminy

czĘŚĆ A

Wó-k.........w§!ĄF-.....9.V&*.
(imiona i nanłisko oraz naałisko rodowe)

urodzony(a) ?i..*,/.l.{l-........ w ..ffi._D.!&.

pozapoananiusięzprzęisamiu§tawyzdnia8marca1990r.osamorądziegmfumym (Dz.U.z2020t.,poz.7l3
zŃźn. zrn.) zgodnie z art.24htej ustawy oświadczarrr, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięźne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: .W.....!t[fl9..,....9!N... ..firJPI.r...6U.9EłM.........

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: .*..../§P.9 ...aĄ.g.:O... =Uwr...Lh!.flqł.Ę

I
1. Domopowieruchni,łnn m2, o wartoś "i ......a- L......h.V. n..Wł. 

1. 
n.

Mieszkanie o powierzchni,,fV.ł r.. _O. /J W, o w altości: ...............

Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw a: ,|!.!Y...P.PI(a. ....,.... powierzchnia: ....,,.....

Ztego Ętufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pruychód i dochod w wysokości: ................

3.

tIWAGA:
l. Osoba sHadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawĘ starannego i zupełnego wypełnienia kńdej z

rubryk.
2. Jeżeli poszczęólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowenią naleĘ wpisać ]nlg_CoĘgry!
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynalezność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŁenską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5, Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzylelności piąiężne.
6, W części A oświadczenia zawarte ę infonnacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamies*ania sldadaiącego oświadczenie oraz mieisca połoźlenia nieruchomości,

GMlNY

N J9?^)

(miej s ce zatnldnienia, I\vNl rApa^AĘ/
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4.
Ąop,łlu t|Wqrte ,l ł, c,włĘa 3ł ąoSrĘ

III.

1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestńczĄ takie osoby - naleĘ wdać liczĘ i emitenta udziałów:

udziĄ te stanowią pakiet większy niż lDYo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * naleĘ podać licńę i emitenta udziałów:

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

Iv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestnicą takie osoby- tlaleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te starrowią pakiet większy ńż |tr/o akcji w spółce:

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

Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleł podaó licńę i emitenta akcji:

Z tego Ętułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małź;onek, z wyłączeniern mienia plrynalebego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metopolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - nalezy
oodać oois mienia i date nabvcia_ od koso:

powierzchnir,ll'.0ał.YM..!1.0.!La_Wfr .....h{.y.?....!, ąfth
lsWąo

tytuł prawny:



Ztego §/tułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: ................

2. Zarz$zurl działalnością gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pełromocnikiem takiej działalności (należy

:::::* 
o,"*"u 

: 

*:::::*:Yl..r 
.,

Ztego ttltułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłym dochód w wysokofui: ................

vII.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): .....N.. t.Q......§.Ń a..

- jestem członkiem komisji rewzyjnej (od kiedy):

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

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

DL

Składniki mienia ruchomego o wartości polvyż;ej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleĘ

....... ........,V.tJ.......P.n§ .*J......ffi.....Z.aful....Y*o_.Y^................Ifu.4.{Ń).L.............-..........-......:rF..........-

)L

Zobowiązania pieniężne o wartości polvyżej 10.000 ńotych, w tym zaciągnięte kredyty ipoĘczki oraz warunki, na

jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ńaruenien,w jakiej urysokości):

Ml. Dpil..łi.r... |...........l



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iżnapodstawie ara.233 § l Kodek$ karrego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.fu rln_tł.W. ..d I.ę.h. . ł, v 4

(miejscov,ość, data) (podpis)

czĘŚĆ B


