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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ^^^ ^^ ^ ^....
3B.lB ^-OU......... dnia4i..04.^ ,.

(miejscowość)

Uwaga:
l.OsobasUadaj.ic obtnriyana jest do zeodneeo z prafdą, staramieen up wepwwt ia

lcazdcj z rubryk.
Z. Iriaefi poszczeenlme rohnfU •znajdujłwl !»Dadku zastosoNKania. należy •ipisać "me dotway".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
mąjątkuiNą-

4. OświadkMnieostaniem.iHtkowymdtityc^mąHllBuwlcT^uizaeramcł.
5. Oininadteacnic o stanie majątlBONgfmiibcjmujeróiimicżiinenyBc^^
6. W częśd A oświadczenia zawarte są informacje Jawne, w częśd B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

^pod^^Sl^Ji....i^im.....^^^^w^M..._
nrisko oraz nazwrisko rodowe)

urodzony(a) ..w

.....^E..-.;Łi
(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
póz. 713 z późn. zm.), zgodnie z arŁ 24h tEJ ustawy ośtwiadkzam, że posiadam wchodzące w sUad małżeńskiej
wspollffDosdi mająlJlaMwęji Uub sltanioMffląoe innioj majjątek; odiręfany:

I.
Zasoby pieniężne: -T\f^-ri
— środki pieniężne zgromadzoine w walucie polskiej: -.....-lv.l-Ss....—.t2J.<^'.I..J...^^:.„-.„....-..............-..„................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .......*\..*.fc........sJ.).y.L^...S/^..?..

- papiery wartośdowe: ...-^lŁ......J)..Ol.'X.^

.........................—.......——...... na kwotę:



l. Dom o powierzchnii: .......A^.JS-.-y-r- m2,pwart(Kd:......... ^.-^..L2-..Q.Q.^2.....U....................................
2- IMiieszllcainiiie o powiieiradhiiniii: ——-^.-_ m2, o wartiasoi: ——..—.-...—_-—.....-...—.-—_................._.......

tytuł prawny:...........ly...l^.......3).'y.T.t.^.<t......................................................
3. Gospodarstwo rolne: ^ . .. ,-

rodzaj gospodarstw: ,.,,.Q&0.t-..N.S............................... powierzchnia: ....^:^.^2Q...^............
owairtbośdi:_^±Ł^Q.Q..^.O.CL.>Ł.......^........... _..-.^..-.......-..„.-....„._.„...„.„.-.--......„„._..
.Bta^btrik^Z^
tytuTprawny^V^^Um^^^^^^
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .'^.:.SQ.^.'Q^..^,....':^. '0^0 OD \}\.
'~yw,m^^ZI^^....^^^S^...........^^^^^^ _„....
o wartości:........................................................................................................................................................

tytuł prawny:...............................................................................................................................^

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnkzą takie osoby ^ nalezy,podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .............—.................................

Z fl^o Ityltulhu osiqginiąlteinn(ę«am9 w rokui uibi^lymi dkidhiód w wysokości: ..._..._................

2. Posiadam udziały w innych ^półlsąch handlqvyYch - należy podać liczbę i emitenta udziałów:..
.^..\'^......Ł\^^^^..

Z tego tytuhi osiągniąłem(ętam) w roku ubiegłym dodłód w wysokośd:11-

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handkwwych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębkwrów,

kbóirydhi uczestniiiczą _taluE, mpby_,- inależy podać liczbę i einniitEimta akqi:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..—.—...-........................................

Z teBdi tytuilhu oisiiąginqlteimij;ęllamj w rofcu ubii^lym dodhiód w w»ysolluiśdi: -——......—..—..-._

2. Posiadam akcje w innych^pótkach hąndlowyc(,i - należy podać liczbę i emitenta akcji:.......

Z Vesa tjftutltu osqginqlteirm(ęltaml w irullou uiltwegHym dodhiad w wysofeasdi: —............._..



v.
Nabylem(am) (nabył imioj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależn^o do jego maijądtu odrębn^o)
od Sflcairbu Pannsttwa,, iinmiej painsltuwnwej asotoy pramimęi, jediniaslhek samoirządtiu teiirytiorialtinie®(»„ ndhi
zwfi^hmw, lltoimuiiniallfflięij (Bsotoy prawimeij Ihjib ztiwązllcui metbnaipdlttallinieeai nastiępującc mileiniie, htóre podlllegallo

^wd^epraeuI^'N^@^^^'^.^rrrrr=r=r

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy potlać formę prawną i przedmkrt dziatalnośd):..-............—..........

— osota'isdie———————_-.-———_-.-.—.--.-...

- wspólnie z innymi osobami .............................................................................................................................

Z teya tytuhi osfiąeim^teim^ęlatini^ w inohui vSMe^ym pirzydhód ii dodhiód w wysokośd: _-_.—....——_.
2- Zairządtzam dlziiaftallinioSD'q Bospodairczą Ikiilb jestem piraedlstawiidellem pelhnoinniocmiiilldicinn takiięij dlziiaflallnośd

(należy podać formę prawną i przedmiotj^ziałahośdl:....................................................................................

- utspólliniiie z niniiniymnii osotiamii ....

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

JV\^ ^OT\^^vn.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

—jjestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.......................................

ZtiEgotytullu asaąginiąlnmigęllam) w iroNou ubiieglym dodhód wwysollmsdi: —

VIII.
Ininie dkxdhody osiągane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziatalnośd zarobkowej lub zajęć, z podani
Immt uizysknwaniydhi z każd^o tytułu:

'~^^iS^::^M^^^^ZZ^^^^^^^ZZz^^^^



IX.
Sldadniki mienia ruchomego o wartośd powyżej 10 000 złotych (i
nalleży podać mairikę,, modeli 5 rok piinaduilkqii):.—..

przypadku pojazdów mechankznych

.....^.l&.....z^^s^i............

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):............

'^^^SlS^iIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnośd.

^Ł^.^^w...Ai.9^Qo^
(miejsanifoŚĘ, data)

...^.^§.^.^^0' Y^//^
(podpis) ^


