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OSWlADCZENIE MAJ^TKOWE

jradnegogminy

., dnia

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnienia

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

3. Osoba skfadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowjqzari do majqtku odr^bnego E majqtku objQtego matzerisk^ wspolnosciq

majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sq informacje Jawne, w cz^sci B zas informaq'e niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a)/

(irpionaj nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ur

(miejsce zatrudni^hia, stMbwi^ko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej

wspolnosci majqtkowej tub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne: ,y ^ j —
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:.............^<:.^,A.:~.^:'f.f.<..S>..^,

- srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej:........ /y./.^.,...€^/&?y.!y.€.S.^

papierywartosciowe: .j3^;Q,
il

na kwptq:
'''-,„,•""• .</'_<,>% "

y ^ s ^-v" z/
"%'.'



^
••^.¥;^..A&,

1. Dom o powier2chnj:^....../.'..<,.^............. m2, o wartosd:

tytut prawny: .^€€.../.?^.?.lc/./.^^tf;/2"j....../?'.^^..<:;../^?.

2. Mieszkanie o powierzchni: ....,.......^:.:/. m2, o wartosci:

tytuf prawny:................................7^:.

3. Gospodarstwo roine: ^ / / /

rodzaj gospodarstwa:................ /r:^....€£^.'t.y..i.:'/............. powierzchnia:

owartosci:......................................................^.......^

rodzaj zabudowy:

tytutprawny: ...........................,...............................................'^7.

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci: .^ ^ ,

powierzchnia: K^C€^^..../£..^f:i^d.......^^..^^

o-wartosci:

&^pyi ^ mj/ ^-W a.^w?^€-^^ ^
tytut prawny: f.^/^ n^uc

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

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac licz^Q i emitenta udziafow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: ......^./h

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ..^ -*^

2. Posiadam.udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicz^ takie osoby^ - na!ezy podac liczbQ i emitenta akcji:

"•ry
.u....

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke; .../^^....i^-y:.^^

Ztegotytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci: ...../f^C....C^^^.?

'°i ^

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ t emitenta af<cji: ..../l''J.^....Cf.

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



V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawne] lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac apis mienia i dat? nabycia, od kogo: ....^^.^........^.4^.^;^.^

(

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq (naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dziahlnosci): ^.i^....?:/€>:.

^,,,,,,,,,,, ,r, ••<i^i**i**fi*-*<*<*-******mt.<-,,n,r<,,,,,r,,,,,,ir*fiiinii<i,*mir**ttim*rr<i*i**r*<i^

osobiscie.............Z^

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod E dochod w wysokoscl: ..../?Z£f....f:.^^.^./

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lubjestem przedstawici^iem pej^ornocnikiem takie] dziatakliosci

(nalezy podacform^ prawng i przedmiotdziatalnosci): .....^?,.C......€'€^.^'.^C
f

*/

•osobisde..........^^........^:^.fr.^...L2

•:,/ "/

wspolnie z innymi osobami .....,.^2/.^......^.4^f.^?.^,

Z tego tytufu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...... .^27.&rf.. ....<...^^7^. .^^..

VII.
.« f-

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spol'ki):............ /2^^....^..!r^y.C£'^'..
//

.'>... •"•"•• "^""/'

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...............-^f./.^....C^.€^:.y..L'^::

/
jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......... /^^/./.....^€^."/.i:.€:'/...

/

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......,^Z^....^.;^.^t.y^.f..^

./.

Z tego tytutu osiqgnqfem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......^?.C.....C/^:.^.^.^.^.i
"/""""/

vm.

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudQienia^jyb innej dziatalnosci zarobkpwe] lub zaJQC, z podaniem

kwQtuzyskLwanych.ijozdegotytutu: A<?£..^&r/^.2^C^lC^....^y^^^/^..^&^^^

'S./.2U^.... .^f/Mf.^. i^ /.-/. "/.€..... Sf^&^.&^.k ... .C<^ (. .4^,.. .^:S ,~.A?..^ ,"/.f!. ^ ^.^.. !//:^^/-

.^^/.^...^...^/fT^)2^^.....J^j.i.^^^/..^...i,.^^^

'^. .^-^ :UL >< • • * '•'n^'



IX.

Sktadmki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 z^qtych (w przypadku pojazdow mechanjcznych
nalezy podac mark^, mode! i rok produkcji): .....C-.%^,(

.£^:

A.......f^.

X.

Zobowi^zania pieniQzne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wja|(iej wy,sokosg:i); ,./2'f
•^^ A .A. °/ifZ??., •A,

.^....^f:.\



Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykulu 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

';;L1f;HI»T"a:;''_T:^--;^l'^IW^^L1f;:||kT"5^i';tt(;'W^;^^"l*":*^';'lT;(ti1JJIr;^[|'l^l^^^
^i*^^^^st<i;^'^^^l»ir'^i';^l^^^i^^1(;i^
^YpT^-;'^,r-'^i^^'-^:fi.-r;-i'iT^';^+J.^^J'k=Y?i^

';ra;-;T^t-.;-:iii'iiif:;'i^:i^ki'*^;i^f;^tkr:-?/-iTL^.;';|iiTjif^.'|(-|^»ir/^;iiiy:|t»r;-A^,T^fr,;'::^i;jit);;.|j:l^hi^
^^il':IJ|-)^h\<*c;iii4^1«»<:'='-l-"^>^^;'i'^;»il^;L^;-:';t^,t-^,-l^^^lir:'.'i'<:i^*tT/^fii^:|k|>T;^
^F..-':Lii',i^:\^|-|lkt'^;ril';;it|i:-fc^^:r,.~ :iii'il<f:\J|.'|i>tV<\.~;[ii^;litt:J3:(-^:h;;i:h^ai7^^^i^^
;r^A?^;^-;l:^iTjiir;.;t<;i^ki'/c;ui^:»ikr;-^/-^^fr-:':^i'jiir;';tfrrfrht^^;TiT/4:|iaf;-^f-^ii--\-'i^^
1^7l<^;v^.'^ir-'.-^^ir'-;rlIi>''i^>T'''T^^i^*T*'^

^<-;ri-,i i'^ <; n"* i:fl f " Ft''lT;F'>ft-i'^ >''''>*' -'•''<^'"'-1 i'f'>>'.:iii^:fP':,''a:/-:'^iT—',^'^in^'.'ll"l:.> iT<*;.:tiTf+^n|n::-= <-;T:r,,-- •=iii'ir[-'.'f|-):.»r^k;;n

:^?;'^^^>:^i;^'.^;-*^^r^^tkf^^\;^;:^^.r^i'^*^^^
<<:»l<iV:^(r^:ir,71^A;f',^ril«^'^;Tj^7M^^tE/^;i-,/*^;li^'i^iJ^^
'i'/^;fii^:<hk^-3/-*^fr-;'^>^''jliF;'/il:|^«^/^;()i^:|ik1;r^';:^:(-,;^^L''ilir,,'|'4;|^i^
;r^J^^r-]t^^^^;'i'^*«Vipl^y;ir^ii.^^i^7(V^Yr^^^^^'^^^^^

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy fub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)


