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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

„, ',l rza-'. ikarg'.'r'l'll*W&W' ' ' njącejialenłmarganu—mnądłającegw'
gminną-esebą—pęwną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

wójta '”

1.er] .. z&.az...zm„
(mlcjscuwuść) (dni:)

uwm-Ą:
1 Osoba skiadajwusmduenic ohowiązmajesido zgodnego z prawdą, siarannego izapeinegawypemienia

kazdej z mbnk.
2 yeze1i posmugćhi: rubryki nie mnjdnją w konkrcmym przypadku zaswxnwnnia. nnezy wpisac „nie doiyczy"
3. Osoba skiadajoca uświadamia obowiązana jes: określić pzzyna1emoy:ooswegoinych składników

majaikowycii, dochoddwi zobowiązań dn maj.-nim Odrębnega iinajaikn objeiego małunską wspńluuścla
majaikowa.

4 os 'adezenie majątknwc dmyczy maqukn w kraju .za mnie;;
5 oswiadczenie mnjąvkow: 0b=jllluj= niunia Wierzyieinugei pieniem.
:; w części A oświadczenia zawane sq informuje jawne. w części E zaś informacje niejawne doiycLące ndresu

mmicsdmmn skiadajacego ośmadczenie maz miejm połazcmn nieruchomości

CZĘŚC A

Ja, nizej podpisanym), „manninirznńwm śfienĘąK/MM/naczggwu
(immnn nazwiska onz nazwisku mdnwe)

Ęćmarmmc'. .. .

da. banan? .„ś/mamspm
- ””V"”

urodzonym) „5.02.4350.

po zapoznaniu się z przepisami usmwy z dma 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzzma dzia1a1nośc1

gospodarczej przez osoby pehiiące funkcje publiczne („. Dz. u z 2017 r poz. 1393 ze zm. 1 oraz nsmwy z

dnia a mam 1990 r o samorządzie gmlnnym ( i j Dz 11 z 2019 r poz. 5015), zgodnie zm 241. iej usmwy

oświadcza-n, ze posiadam wchndzącc w sklad maizenskioj uspoiności majątkowej 11m mnowiące mój

majątek odrębny.

1. Zasoby pie ężn .

, a'zodki piuńęzne zgromadzone w waiuoiepolskiej



* papier:/wartościowa .m dać.;

na kwotę: .

H.
I. Dum c puwiemhni mz, u wanośc ~

2. Mieszkanie 0 powienchm . m2, @ wanoścl
3_ Gospodamwu rolne: mdzaj gospodarstwa

o wanoś
lyuil prawn
z tego tytulu usiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wymkoś

4. Inu: nieruchomości: puwimkhm '
n wanoś '

tylu] prawn
lll.

udzialy tc sianewią pakiet większy niż 10% udzlalów w spółce: nut. dawną,]
z :ego iymiu osiągnąłem(ęłam) w mku ubiegłym duchńd w wysukośm.

IV.
Posiadamakcje w spółkach handlowych . nalezy podać liczbę i emilenba akcji
„nut,. ma?—TM,].

Nabyłcm(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenicmmienia paynależncgodo jegomajątku
odrębnego) od Skarbu Państwa innej pańslwuwej osoby pmwnej, jednnslek samonądu
!erylarialnego, ich związków. komunalnej nsoby prawnej lub związku mempulilalnego mslępuj'qpe
mienie, klble podlegam zbyciu w drodze prulargu * należy podać opis mieniai datę nabycia, od
kugo:



VI.
!. Prowadzę dzialalność gospodalczą

't„ do W).
'” (nalezy podać formę prawną i pnedminl działalnośc'

- osobiście .

* wspólnie z Innym] usubaml
z logo iymhi osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośc

1. Zarządzamdńmośeią gospodmzą lub jestem przedstawi
dzialalności (nalezy podać formęmw", i pmdmim dxinlnlueśc
* osobiście.

lem, pełnomocnikiem naklej

, wspólnie z innymi osobami

z tego mum usiągniąl:m(ęłam) w roku uhiegiym dochód w wysokośc

VII.
i. w spdlksch handlowych (nazwa_ siedziba spółki)

* _|cslcm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy

~ Jestem czlonkiem kwasy. imzyynej (od kiodyi '

2. W spółdzielniach

, Jeswm członkiem zarządu (od kod

, jcstcm czlonkiem rady nadzoru/ajm Lud kiedy

* yes-iem członklem komisyi rewizyjnej (ud kiedy '

z lego iyuihi osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokośm.



3 . w fundacjach prowadzących dzialalncść gospodarcu:

_ jesrern cziankrem zarządu (od kiedy)

jexlcm członkiem rady nadzorczej (od kiedy '

VIH. inne dochndy osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzinininości zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwul uzyskiwanych z kazdegn lytuhl: .Dogma.

. WIMQMM'M 453th
Sum.-mn NQDHB „. 14m. ,a:

lx składni mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zicrych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać marke, madel i rok pmdukcjl)
ŚMQGHÓDV.MERŚĘPĘS. BEN

X. Zobowiązania pienięzne o wannsci powyzc, in 000 ziorycir, w lym zaciągnięte kredyty i
pozyczki oraz warunki, najakich msrnly udzielone (wobec kogo. w związku z jakim xdamniem,w
jakiej wysokośc


