
Dziennik Póz. 2020

i d-i Rddf
20G3 t

nr l7'

JfZGfl

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

, dnia

1. OMI.-M skradająca oświadczeni? obowiązana jest da zgadnego 2 prawdą, starannego 1 zupełnego wypc-t IICIM

każde; t rubryk.
J.. leżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
J. Osoba składająca oświadczenie . . .• • i | '•: '\---.\- przynależność poszczególnych składników

.i n r.i-1^.,. •. dochodów l fobowLa,zari do majątku odrębnego E majątku objętego nUic uki

a r Oświadczenie O Sianie majątkowym dotyczy mJJątku w kra;u l za granicą.
5. OiwJadcienie ostanie majątkowym obejmuje również wj e rzyterno^ti |." M...
6, W C ? L . A oświadczenia zawarte są Informacje Jawne, w czę£d B rai Informacje niejawne dotycza.ce -• i .

zamieszkania składającego oświadczenie ara.? m • > . pofoienla rtierucbDmoicl.

CZĘŚĆ A

Ja, niż ej
, _. (imiona i njłwiskn atai nazwisko radowe}

.,J„7,-&/-.. - w
.̂.

Î Sj£śI™S 3̂̂ ^ ^
(mltjm: ijirudnlenlar Harwwlsko lub funicjaj

po zapoznaniu 5ię z przepisami ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D;r Ur L 2017 r

póz. 1875), zgodnie ? art. 24h lej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład

wspólności majątkowej lub stangwiate mnj maj ale k od rębny:

I.
Zasoby pieniężne1

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej .:-......,:.- .k

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartościowe Cf..LQ,

na kwolę..

sŁarljnik,i
pia«jij| aiii±
2017 f.

j \iciai. $ L pki l m7ju tr/^d^cn i» Pre^csB Hady Mniisriow z dnia Z8 czerwca 2017 r zmieniającego rozpoiŁ|-
WZOrUw fonnularay ii<wiadc/cn mija,! koi-^ych nłdnrgO£IHJny, wójra, ZJ l̂Ępcy WOpla., .setrcldrTJi gminy,

kicrowni ka ] cdnoslki orgaiiizjcyjntj gnuny, u^uby zunąd^ająLcj i członka or^anju zaiządziyate^o gminną
wydającej decyzje adnii u i stracyjot w innemu ^ojta (Di U póz. 1298). kunc weszlo w życie z ónicm l
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M.
l Dom o powierzchni: „..&*&&..,.., m ,̂ o wartości: (Ŝ :....y.̂ W..«t̂ -î  .*—y

tytuł prawny:. ̂ L^?^?^. .̂'̂ .,.,,.#.Cf£̂ ^̂ ^̂ ^
2. Mieszkanie D powierzchni:. .rTT, rn^ otwartości:

tytuł prawny: ...,!..r.

3r Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: $b$£Q%$kff.& powierzchnia: .Tr.£

o wartości: ćU,Q...\&&, fi&.rfr!

rodzaj zabudowy; i^...,J,KRJ,$f.y r „,.r.........^

tytuf prawny: .A^..^?.^..^. di&ftL^,&tf.$*fi: ™R.R?śś&ŁM*.-.
2 tego tytułu osiągnatemięłam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

powierzchnia: „.

'^T'"^7^a^

tytul prawny

III,
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pr?edsie>iorców,

w których uc?estnjtza. takie osoby - należy podać liczbę, l emitenta udziałów

udziah/ te stanuwia, pakiet wie>s?y niż 10% udziałów w spółce: '..-...

Z tego tytułu oslągnEternitom) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...-.-..:..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych-należy podać liczbę i emiienta udziałów:

Złego tytułu osi^nąleFn(^łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: /Vi C O^7v t 2, r

IV.
1. Posiadam akcji? w spółkach handlowych z udziałc-m gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę. i emitenta akcji:
~

akcje te sianowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z lego tytułu iKî gnaJenifetam] «roku ubJeglyn^ dochód w wysokości: !Ii_

2. Pusiadam akcje w Innych spólkarh handlowych-należy podać Ikzhę i emitenta akcji: ..

Z tego tytułu os 13gnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .jY.i/jń
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V,
Nabylem(am} (nabył mój małżonek, t wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, Jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunafnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy pocteć opis mienia i datę nabycia, od kogo: !/.}.&. £&.'. tf..f.£.i

::::i::::::::::::::::::::::̂  l__

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

-osobiście ££!£

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem (e. łam J w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...J^.L,.

2. Zarządzam działalnością gospodarcza, lub jestem przedstawicielem DełDomocnikiem takie] działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .¥... .̂ .̂ .̂ .57 -

-osobiście .....£.'..&-..£??-?-^--'l

- wspólnie z innymi osobami

1 tego tytułu osi a, gnałem Jęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

VII.
W spółkach handlowych [nazwa, siedziba spółki): f."

-jestem członkiem zarzqcfu (od kiedy): £?..'£..

-jestem członkiem rddy nadzorczej (ad kiedy)- !

-jeslem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): JTL;,,.,,̂ ,1.̂ ™ *̂

Z tego tytułu osiągnątemjętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....?ź....•£&.'..^.'Z.1?.

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

kwot uzyskiwanych z każdego tututu: Ĵ rM}Ł.. -£..î t*. .̂ 5!SttflffiSC'.!E..fi *$£&$!*£

!„HSî
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdowym echa n innych

r>ależy podać markę., model i rok

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
warunki, na fakich zostały udzielone (wobec koe°, w związku z jakim zdarzeniem, wjakjej wysokości):
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CZĘŚĆ B

oświadczenie składam świadomy(a), iż "a podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za padanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

dala)




