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1, Osobą składająca oświadceenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Lr,..L'ę:łL, l 'kt/,c:
inazwisko oraz nazwisko rodowe)

irroclzony(a) lf, ąe- , łś5)E"" ... W,,.,....,,.,.......

, fr*'r:::|JJ§,n" rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' naleŻY wPisaĆ '.nie do*czv"'

3'osobaskładającaoświadczenieobowiązana;estokreślićprzynaIeżnośćposzczególnYchskładników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
ą. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gran|cą,

5. oświadczenie o stanie malątko*ym obejmuje również wierzytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości,

."""""",""_;

,.,.,,,1,,,, -u, ",l"'ono*,,Io 
lUb l Jl,hcjJ l

po Zapoznaniu się z przepisanli ustawy z dnia 8 nlarca 1990 r, o Samorządzie gminnym (Dz, U, z

1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej

majątkowe1 iu b stanowiące nlój rrlajątek odrębny:

żOtl r. poz,

wspólności

l,

Zasoby pienięzne: l';"
- środkr pieniężne zgrclnladzone w walucie polskIe1 : """""""""/",=""

- środki pieniężne zgrornadzone w walucie

ć,) n

- papiery wartosciowe:,..,..,.."""",

2)
1" ,,nr,oną lprorł,adzoną przez § l pkt l

olilcś 1 un ill ri,ztlrórl, lilrnl rt l arzl os il,iaclq:zcll

organ izacr1 ne j gnl i nv _ tlsob,l z,arzildza j licc I

na kwotę:

rozporząLlzenia l)rezesa l{atlr,NlintsLrorv z dnia ]8 czerrvca 20]7 r, zllienra.jącego tozp<lrzą_dzenie lv spl

lnalqtkorvl'chradncgogirlinr,.tr'ó.itr.Zastępcy\vó.ita.sr:kretarzagIniny^skarbnlkagmini,.kierolłlika.jedr

i czlollkc {]l93l1Ll nr7_JOzalxccuo glllinn4 tlsobą prtrlrla (lr17 osOD\ rwdające3 dec;zie adlnlnistracvjne rł ir

] 298). które rł,eszło w życte z dntetl 1 ljpca ż011

u,ó.lta (Dz. U poz,



Dzienllik ustalv *4-

, powierzch n iu, ..,..'i,..i.ł,.ł'łś-,.

tytuł prawny: ..,.,,,.,,..,,.....,....., ;;łi:ió ..ł:;ir,i j,I ,,i:"i,łltt li"p

lll.
1. Posiadarn udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

u:":l:n 
:,1":":"u ::o:" "::,l- :f 

,Jo"oi,;";:ł:);,]:-::, 
:]o::,:u*

udziały te stanowią pakiet większy tlit la% udziałów w spółce:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,................,

2. Posiadalłl udzialy w inllych spółkach handIowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
. ....,,....{,l,.,,...,,..,,.,.. !. :,:. !.....!ł.i. t.(. ś..ł.,l.//

...,,,i,..

':t..fti.7.ł.
Z tego tytułu osiągnąłern(ęłanl) lv roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..,.,...,.,....,

akcje te stanowią pakiet większy łliz 10% akcjiw spółce:

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

lV.
1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

::':]:]] : ::":: : :,1, :: 
* 

: 

" ":"ou dx]" " ł,,ł,r'),:o: : ",]:" ::, : :,, :

Z.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w rol<u ubiegłynl dochód w wysokości: ........,....,......

Poz.

ll. i ..-

l}lL)pIown/ ,,,, , ,, ,

2. Mieszkanie o powierzchni: ....']1.... ....., m', o wartości;

L't]]pt-lt ,,

:.

3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

:.. !). j.Ę,łeł;::.



Dziennik ustaw -5 Poz.2020

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w
drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

lyllp,,,.

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .......,.............

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..............,....
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalno§ci): .................,..

- wspólnie z innymi osobami

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



Dzięnnik ustaw 6- Poz.2020

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OO0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::T::::-l*] l]l:]:::::::1]1]]] ; *;;;;; ;

..............,..........ł....




