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OŚWIADGENIEMAJĄTKOWE
wójta, zastępcy woju, sekretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika [ednostki organizacyjne] gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającegogminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

330%”

(mlEJSŁWGŚÓ

Uwaga:
1.

osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnienia
każde] z rubryk.

2. Jeżeli

poszuegńlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkuzasmsowania, należy wpisać ,nie «legem.
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów zobowiązań do majątku odrębnego majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkowa.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granią
Oświadczenie majątkowe obeimule również wierzytelnościpieniężne.
W aeści A oświadczenia zawarte są Informacjeiawne, w części B zaś informacje
niejawne dolyizące adresu
zamieszkania skiadająmgo oświadczenieoraz miejsca polozenianieruchomości.
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Część A

I

bie/fq,
34. 05. mi”?

Ja, niżej podpisanv(a),

.

Salą; kladem-ka,

nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

z c/

„05th

miejsce Zatrudnienia, stanowisko lub lunqu)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
Bmarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art 24h tej ustawy
oświadczam, Że
w sklad małżeńskiej wspólności majątkowej lub sławiące-mój-

pośiafam wchożące

majątekadąboy:

|.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone
wwalucie polskiej:

—

środki pien ężne zgromadzone w walucie obc

—

papiery wa rtosclow
.....

"

na kwotę:

7e trumną wprnwndmną pneus l pkl

2

mle Ciotat/zg

..

rozporządzenia. 0 mmm mowi

w
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tytuł prawny:.
..... tytuł prawny:

o powierzchn

2. Mieszkanie 0 powierzchn
3, Gospodarstwo rolne:

WŁ d

Dt
powierzchni
rodzaj gospodarstwa"
o wartości:
rodza] zabudowy.
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś
4. Inne nieruchomości:

tytuł prawny:

"|.
Posiadamłudziałydwaęółkach

handlowych

- należy podać liczbę

i

emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy n 10% udziałów w spółc

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokos
IV.

Posiadam akcje w s ółkach handlowych

i' c

fm @

—

należy podać liczbę emitenta akcji
i

akcje te stanowią pakiet większy n z 10% akcj w spółce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

V.

Nabyłem(am) (nabył mo'j małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegonastępujące mienie, które podlegało
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kog
zbyciu w

drodzgigżvmrgu -

VI.

fmę

1 Prowadzę działał ość gospodarcząz (należy podać formę prawną przedmiot działalności):
i

,.

QtyLZr

.

DziennikUstaw

wspolnie

—

Z tego tytulu

—

z
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Po:/..

—

innymi osobami

osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokosc

Z.

Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(na|eży
przedmiot dzialalność

podaćgmąfrawnżi

Z tego tytulu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosc

VII.
1.

W spóikach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

Mięciel-xl?
'

stem czlonkiemz

ądu od kiedy)

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kied
—jestem czionklem komisji rewizyjnej (od kiedy).
Z tego tytulu

osuągnąlemhąlam) w roku ubiegiym dochód w wysokośc

—jestem członkiem zarządu (od kiedy)

—jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)-

—jestem czlonkiem komisy: rewizyjnej [od kiedy].
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundaqac
WL

—Jestem czlonkiem zarządu (od kled
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy

jestem czlonkiem komis]

rewizyjnej (od kiedy):

.

2020
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Z tego tytułu
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I —

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:

VIII.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działainości zarobkowej lub zajęć,
kwot uzyski anych z każdego tytuł

goa

1

podaniem

"Ep

Skiadniki mienia ruchomego a wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należ p ać markę, modelirok rodukc

„%i/fg!

sao -

9

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki uraz
warani, nacjikich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, wiakiej wysokośc
.
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(25:55

Powyższe oświadczenleskiadam świadom—Aa), iz na podstawie an. 233 5
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

73"?

30.
(miejscowosc, dala)

1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

oagow

' Niewłaściwe skreślić.

2

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w

i

zakresie gospodarstwa rodzinnego.

zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie

: Nie
dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

