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Dz enn ik L słlrv Poz,.2020

Zirł|c7|]ki do IoŻpoi7ąd7cnla PreŻesa Itad\' ]\.liJ]tstro!v
z dnia 26 llLlcgo 200.1 I

Zalącznik nr l])

osWlADcZENlE MAJĄTKoWE

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o izupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.
2. Jeżeliposzczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać,.ńie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność po''.,ugólny.h ,kl"dn' *

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objęte8o małżeńską wspólnością
majątkową.

4. ośWiadczenie o 5tanie majątkowym dotyc.y majątku W kraju iza granicą'
5. ośWiad.zenie o stanie majątkowYm obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne.
6' W części A ośWiadczenia zawarte 5ą informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotycŻące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomoś.i.

tąaa ałe-at1frrug'1lskl ąłL,łrr,ł_
€-v[ąl (?ę-źf C.E

(mre s.e ?atrudnrenrr .,rnowrsfo l!b t!nkcja)
po ŻapoŻnaniu się Z przepisami Ustawy Z dnia 8 marca 199o r. o samorŻądzie gminnym (DZ. U. z 2oI7 r.
poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej
wspólności majątkowej 1ub stanoWiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne Żgromadzone w walucie polsk ej: w źtray??r

papiery Wartościov,/e: ''' '' ' ' ''''kł7e-;;; p?l=*::'J?''-''

' ''ik. '.
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Dziennik Ustaw Po7 2420

tytuł praWny:
3. Gospodarstwo ro ne:] )./'/v bnżrÓą*roozal gospodarstwat .........................._ ..:.....;..:........:..(......, pcwierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubieglym przychód i dochód W Wysokości: .'''...-..''....''...''''..'''. .

J' lnnp niell]chomoi(ij ń lll /
. - :- ." '"" u,?v tlo,

poWlelzcnnla:.''''''''''.'''''''']'...'''''

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębicrców,
W których uczestnicZą takie osoby _ qęĘ4y podac licŻbę i emitenta udziałów:

udZiały te sta nowią pakiet większy niż L0% udzialaw w spółce: '..'..'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci: ..'...''.'.....''.. '..''

2. Posjadam udziały w innych spółkach hp,ndlowych _ na|-eży pod!c llczbę iemitenta uc]ziałów:/) '4 J /- ' L-^ ^'i t'ł n ł) zł

Z te8o tytUłu osiągnątem(ęłam ) w roku ubiegtym dochód w wysokoścl: '.'..'''''''...'..'.'''.'.

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handiowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:':::':i :::::j:]::: ::i:: ':"ńł1*;"yr-yt-+ "ut, i emitenta akcji:
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Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z Wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, inne.j państwoWej 05oby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
ZwiązkóW, komunalnej osoby prawnej Iub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ należy podac Qpis mjenia idatę nabvcla, od kogo:

.'''.v/!'ł''''.p' ]2'ł'.r': ł' z

]'. Prowadzę dzialalność gospodar(zą (naIeży podać formę prawlrą j^pVedmioL działalnosci):
)'r' /e b4OJ \ L 'ą-Ąy'

osobiście

_ wspólnie Z innYmj osobami

z tego tytułu oslągnątem{ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
2. /ar7ądzam d/iałalnością gospodarczą lub iestem prledstawicieIem pelnomocnikiem takiei d7iałalności

l:::::l:":"':::::::::::l::1::':]ll1]il]]lljl]]' ' y'.* 
YI:ła?ł ''''' ''

_ osob iście_..,.'..

* wspólnie z innymi osobami

z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v .

Współkachhandlowych(nazwa,siedzibaspółki): ''.''...'..''..'''' 
nr? *;Yo?:7 .

_jestem członkiem zarządu (od kiedy):..''.........'''...

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizy.inej (od kiedy): .'...

Z tego tvtu1u osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v t.

lnne dochody osiągane Z tytułu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe.j lub zajęć, z podaniem
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tx.
Skłacjniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 0o0 złotych (w przypadku pojazdó}v mechanicznych
naleŻy poda( ma1ke, model i rok orodukcii]:/?7rba)kt "4- ł-J ft ć bŁ le;;;,\z;)iy

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyły i poŹyczki oraz
waI unki, na jakich zostały udzielonę.Jv''_cbec kcgo, w-;wiązk_u z ja kim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..'''.


