
osoby zarządzającej l członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

K. •^' ;

X ^.J...

W.^.ŁU/MO...., dm/l^M^
(miejscowość)
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soszczepoine nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy'

OWyCTi, CiCiCT
itko'w^

ć przynależność poszczególnych składników mająt-
i majątku objętego małżeńską wspólnością ma-

4. Oświadczeni® majątkowe dotyczy majątku w kraju E za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
położenia nieruchomości.

Ja, niżej podplsalsany(a)3Bi^j?i)^.ffiD..KQ.C:liOy.lC&.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a)

u rodzony(8),.A)^AJ3^....,,,,........ w. J^^^C^M.^l/.

(M«:BU^.iZ^)NDC^[.XlAU^.g^.U^A^^^^NK^^

^^oy.^^.^\:y.u^i^j..M^a:iJZ^MN^,j®^^^

'-lj^.^fHl.;.^I<Ł^..^^UMiJfe^^.r...^l0^:)^.N^^^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznenlu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go-
spodarczej przez osoby pełniące funKcje publiczne (Dz. U, Nr 106, póz. 679, z 1998 r, Nr 113, póz. 715 i Nr 162, póz.
1126,2 1999 r. Nr 49, póz. 483, z 2000 r. Nr 26, póz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, póz. 984 i Nr 214, póz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62,
póz, 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz, 1271 i Nr 214, póz. .1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne: —środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .^^..'./^^(2.,'M^.

— środki pieniężne zgromadzone w waiucie obcej: ....6V.Ł^..S^L/.S'.^^\^

—• papiery wartościowe:. M^..n.u&^.

na kwotę:



1. Dom o powierzchni:..^..^......,, m2, owartości:
L&fl /?/ŁJL / c.^?? ^Ił / J/ ŁA-^"f / <r»AaA

2. Mieszkanie o powierzchni^^, m2, owartości:/'f.^ff.^'-Ś/...^f,....tytułprawny:^^

tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj ^OS^G^^^..../^/.^. ^07^^25^......................................... powierzchnia:

.) ^^

o wartości:.

:aj za

tytuł prav

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

.^..?^..'..WM^.Sno^c> <

.S..'...:^l...^..^^.^o s c-

^ f

Posiadam udziały w spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stano^/lą pakiet większy niż 10% udziałów w spófos

Z tego tytułu osEągnąiem(e^am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naieży podać liczbę i emitenta akcji:
.e"

akcje te stsnowią pakiet większy niż 10% akcji w spótee:.

Z tego tytiHu osiągnąjem(ętem) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

Nabytem(am) {nabył mój ma-iżonek, z
Państwa, innej państwowej osoby
osoby prawnej następujące mienie,

mienia i datę nsbycia, od kogo:

yłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
j, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej

podfegałp zbyciu w drodze przetargu -— należy podać opis



l. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami

2 tego tytułu osiągnątem(ełam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą !ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy

podać formę prawną! przedmiot działainości):........./?//^".^^C^^^.^"...

- osobiście.

" wspóinie z innymi osobami

Z tego tytułu QSią§nątem(ełarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.

V!l.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

— jestem cz-i-onklem rady nadzorczej {od kiedy):.

isstsm człcnkism komlsjs rewizyjnej (od kiedy):.

2 tego tytułu c-siągnątem(ętem) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Wspć?dz!einisch:........ .......... ^^eT...^>^?.^:^^.Z^:.

— jesrem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej3 {od kiedy).

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od Kiedy):,

Z tego ryturu odągną-iem^am) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: .,,..f.?.f.?y...../^/.^./..I..(->'.^a,

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członRiem rady nadzorczej {od kiedy):

Jestsrn członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

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

w.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:,

?^^M^...^,^^6x.iSffif^ff^^J/l/?'..®/tf^^^.K(/.^^^^^
2.1?!/Ł^.!^M&WM..S^^a.2KQM..SP^s^A/.^^..^..A?.^€^..^....

iX.

Składniki mienia aichomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

podać markę, modę! ; rok produkcji): .....~/^./.^..^.^y°'f^^.^..

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na

jakich zostały udzieione (wobec kogo, w związku 2 jakim zdajzeniem^w jakiej wysokości);
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CZĘŚĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WYŁĄCZONA Z PUBLIKACJI

PODSTAWA PRAWNA:: art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j.Dz.U.2020.713zezm.)

Powyższe oświadczenie
lub zatajenie prawdy grozi kara

llwiadomy(a)'_iż na Podsfawie 3rt. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
pozbawienia wolności,

^w^ S^C^.^OS/
(miejscowość, data)

odpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

2 NoedzdiS.działa'"°ści wytworczei w rolnictwie w zakresle proclLIkc" roś^ne' i zwierz?cel. " f°^ie i zakresie gospodarstwa

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieini mieszkaniowych.


