
UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z pravtdą, starannego i zupełnego wypełnienia każńej z

rubryk.
2, Jeżeli poszczĘóln€ rubryki nie zntjdują w konkretnym przypadku zrstosowłnią naleĘ wpisać "nie dolĘczy'r.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,

dochodów i mbowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnoscią majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowlłn obejmuje róvłnięż wierzytelności pieniężne.
6. W czę.ści A oświadczenia zawarte ą informacje jaume, w części B zas informacje niejawne dotycące adręsu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomo§ci.
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J a, niżej podpisany(a), ićlńrł
(imiona i nazwisko oraz nazwislra rodowe)

. . .. .,. fr .ł.u.l. a k1,...........( ł. ;. {.I(ź, Ł.
/ /:-:^-^ : -^^,.:^t

8. n /g....... łę4..... Gruą...fr., ń.. .
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il.

po zapozraniu się z prząisami ustawy 7 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2019 r., poz. 506
z późn. zm.) zgodnię z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowe"j lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:

/ł3o o4ł ś/ er- środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: ,...,,.,.....,:,..!l!!.ll!!l!l!t...it

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : ...............,.,..., lł.ę &Ąr^"""",Z""t"

na kwotę:
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oŚwIADczENTE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Ąrtuł prawny:

rcdzaj zabudowy:... ' i ,'r.r.o.-ł o



4- Inne nieruchomości:

O./4e-

o wartości:

tytuł prawny : . -..,,.... .,,.,,. . d,zi.ęr..z." q.ę.ę

m.
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczsstnicą takie osoby - należy podaó licńę i emitenta udzialó§,:

ńś............&.*.ry

udziĄ te stanowią pakiet więksry nn t0% udziałów w spółce: ..:§.-..-.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.........,.,.....
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Ztego Ęfułu osiągnąłem(ęłam) w toku ubiegłyrn dochód w wysokości:

tv.
l. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem osób prawnych lub przedsiębiorcóą w których

uczesbicą takie osoby - naleł podać Ucńę i emitenta akcji:

akcje te stanovriąpakietwiększy niż|Ooń akcji w społce:

Ztego t5.tułu osiągnąłem(ęłxn) w roku ubiegłym dochód w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -na|eĘ poda§ liczĘ i emitenta akcii:

Z tego tlrtułu osiągĘem(ęłam) w roku ubiegtym dochód, w wysokaści:

V.

NabYłem(am) (nóył mój małzonsĘ z wyĘczeiniem mie,nia p,rzynaleznąo do jego majątku o&ębnego) od Skańu
Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorząduterytorialnego. ich związków, komunalnej osoby
Prawnej lub związku me&opolitalnego nasĘpująpe mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - naieĘ
podać opis mienia i datę nabycią od kogo:

..... .6_'/_.... ns.......



vL
l_ Prowadzę działalność gospodarcą (należy podać formę prawną i przedmiot działatnox§ci):

Ztegotyfuł,r osiąnąłem(ęłam) w roku rńiegłym przychód i dochód w wysokości: lt2-!l.?ł......."..ŹŻS.l..........

2. Zanądzan działalnoŚcią gospodarcą lub jestem przedstawicielem, pehomocnikiern takiej działalności (należy
podać formę prawrą i przedmiot działalności):

- osobiście

Ztąo tJń*u osiągĘem(ęh) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vlt.
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spófti): .. -- -. --..-.. -.--t$ -t

- j estem członkiem zanządu (od kiedy) :

-iestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):

- jestem cźonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tyt]ł,} asiągnąłenr(ęłam} w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

YIIL
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innei działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwmyńzkażdcgotyhfru: ......,......D;.*.ł'.*.,.....8ec0.rł..3"......8f_e-.g_
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Składniki mierria ruchomego o wartości powyzej 10.000 złoĘch {w prrypadku pojazdów nrechaniczrrych nalezy

po&ć matę, mod€l i rok prodr*cii): .5..(&.,.... .ę:A.:...ł!/2!..(!-.ł..!g!9.:.,.....kł*O.q*..._ae:ł.ą..Fś*2!._.ę__..?.2:'ł,
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x
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciąguięte kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich mstały udzielołre (wobec kogo, w zl.iązkt z jakim zdalzeniem, w jakiej rvysokości):
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