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OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE

radnego gminy
'^J iV^/S

i- ~i

;, dnia .X^..ML^vr.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowjqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac «nie dotvczv".

3. Osoba sktadajqca oswladczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku objqtego matzeriskq wspolnosciq

majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

^ i\ rv" • ';••;' r's
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urod zony(a^....jl^..iU^4-"^-^^.^>..........".....""•.?•••••••."..-"."...w
/"^ ; ^ C;i , ./'\ i ,if- ns i'^ >?-/'-j >. ^ ?^.-r/'^^-> /,' ^ ,.,<••"'\

<l*L-lA>i<i, r\ l^l
•\^^j.r.».^.T..Vti~l.*<t-l.iW..-;.l'Au^>.....,(.'.<.^...,,.^W^.. ..,V. .~ri •.. •'.^If ••••••....•<m..^;T >..,..',.....••••..W.. S'.T.^'. .'.;-. i-; ^i. ....r.i.id-.n^.,^..-,.^;.

{VM.l,s.fc^.r;.^u.i^j.^j^....6^.r:^l^y.....J:^u^
..^i^J.C.^A.i./U/J.^UA^....Xu^......^J.

(miejscezatrudnienia, stanowisko lubfunkq'a) /' '

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmihnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspolnosci majqtkowej !ub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasobypieni^zne:
-srodki pieni^zne zgromadzonewwalude poiskiej: HX Hui9 '^>i %

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 1-,/V*S-/'- .': I

papiery wartosciowe: lU \ (1 0^.? L^.U
.^/.V, '>,/. 'i.-.... .v.';^.';-^!,

na kwot^: ......^.WwL
,''1 i ;

..UU.i.i^i.U.-



1. Dom o powierzchni: ......^:^^......... m\o;wartosci: ..../J^;/.^..;;^<.^:..l;..y.^l

tytutprawny;.. jl^4^.A..w^j^^0.i^v^;..................^ |

2. MEeszkanie o powierzchni: ^. .i^Ol. m , o wartosci: ....x^...€i^\Ui^^....^................................ |

tytutprawny:.........^^.....^.^^^^•^••••••••-••••-••••••••••••••••••••••••••••••""•••••••1—

3. Gospodarstwo rolne: ^;^" /-. ./"'.h , \i s" - ;

rodzaj gospodarstwa:.......^4^;^A.^.^;^^^.................^ powierzchnia:...........L^...J.^l.nu
f '.'•/ ''\-'— f\ '• f""'" ',

/ I
o wartosci: ....R,.!O..{,...V.X;

rodzajzabudowy:

tytutprawny: ....|,.

-i....^i,•rl^"^"y^

./'

"A'.}

Z tego tytuhj osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:,;;iUUiAiU.-i......^J.s.^..

4. Inne nieruchomosci: ^ ,j ,^s i){.!/../r\A./&'!§A •- ~ ^ 'U

powierzchnia:.............. ^A......L<W.'U.U^^

o wartosci:............ [,i^......J,.^C^^A^.

...-' ..) \J !

tytut prawny: .....l;.^.....i,A^.y^..^-^H'

•^

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych iub przedsi^biorcow/

w ktorych uczestniczq takie osoby ~ nalezy po.dac liczbQ i emitenta udziatow:

.^^.^.^^J^.,

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: .....J..i.,i

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych sp.otkacb handlowych - nalezy podac liczb^

.(}i:^.....Q^.^^M.^i.

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qfam) w roku ubiegtym dochod w wysokosd:

^•^"

t

i emitenta

- /'- f s .!
^.i^-'./.V^^Sf.

•V; ,„.......*,..,/.

U^A^.UAl.^.

udziatow:

l^Mt^M.
„.-•.•....»,...

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiQbiorcow/

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
{^ ;^yn i..?'A__,(_/

akqe te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akqi w spofce: .....i.L.U,.....^^.;^J.l.j.^iL;.;»

Z tego tytufu osiqgnqiem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .....Ci;.t,,I......U4.^.

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych -/nalezy,podac liczb^ i emitenta akcji;
/A / A

Z tego tytutu osiqgnqtem(^fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...J.^U.^.....^U^.::.,Ui..



V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego maj'qtku odrQbnego)

od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu ~ nalezy podac opi^ mieni;a j dpt^ nabyda, od kogo:
Ati i {A ^../ 'K/ii:"/} .i. '!•
•1... .U........ •V,.1. .^-:. .;.:. ^., ^;w.;.

/;

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq (n^lezy pqidac formQ prawnq i przedmiot dziatalnosd):

..AkL..afeUM;u.
osobiscie ...UU....4..U."U t^.t.

-wspolnie z innymi osobami............ ^^. n•xi i,..< I. • .'. . — n.

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ublegtym przychod i dochod w wysokosci: .AUL...X.<^^4—'

2. Zarzqdzam dziatalnosd^ gospodarczq lub jestem przedstawidelerp petnpmocnikiem takiej dziatalhosci

(nalezy podacform^ prawnq i przedmiotdziatafnosci): ...........u^......LL.l.w;.Ut^U^

-osobiscie....ii.<i^.......i.^.^J.»l4^-^

-wspolnie z innymi osobami .....^^......^^U.l.^i^U.
/' ';

l\.^;.....^,.l

Z tego tytufu osiqgnqtem(Qtam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): ....A^U....^.1^^1.1 .!.^>-U

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ..,.iV.lAX....^l^.J..^.^4.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...A^.^......L<U^.l.<;i.^U

•jestem cztonkiem komisji rewizYJnej (od kiedy): .^.^^........-^.l^.:..11.^.^AA

Ztegotytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: ..;j.lU....:U,^

VIII.

Inne dochody osjqgane z tytufu zatrudnieniajub innej dziatalnosci zarobKowej lub zaj^c, z podanlem

kwot uzyskiwanych z.kazdegotytutu: ..^U^^^,J(^<,^..........X.......^^H-^4^ri^
.'• ^v<^/; s '})\).^A r'\\ .f/rv'H /€7u ." '^^.^'-iO :^l4?l.:^J" "" "' '' ' ^

........^Xi.^^^......^^^U--£'.^^...........^.^U^^^^



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotYcti (v^ przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy ppdac markQ, model i rok produkqy:,}^jlA...^<l.^^i(ll£?J \. ^^ f^
.JfiAr)....^^^^^4.-.^....X/{l.6...Al^i

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz

warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kpgo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiejwysokosd):......



Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)
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Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdygrozi kara pozbawienia woinosd.

?.^Ub W-U: V
(miejscowosc, data)

JLMJ
liM^.^r

od pis)


