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Dziennik tjstrrrv

Paz,2020
Załqr;znrki do rozporzątlzenia Preecsa Rady Ministrów
z dnia 2ó lutg8o 2003 r
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ośWlADczENlE MA,ĄTKoWE
radnego gminy

, ania 2ó. Q.:l.Zą_/Źr.
Uwaga:

1, osoba składająca oŚwiadcrenie obowiązana jest do zgodnego r prawdą,
starannego l zupelnego wypelnienia

każdeJ r rubryk.
2, JeŻeli Poszcrególne rubrykl nie znaJdu|ą w konkretnym prrypadku
lastosowania, należy wpisać,,.nie dotyczy,,.

3, osoba skladająca ośwladcrenie obowiązana
określićprrynateźnośćposzczególnyci-Tkładnlków
majątkowYch, dochodów i robowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością
'e§t
ma.iątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą,
5, oświadczenl€ o stanie majątkowym obejmuJe równleż wierzytelności plenlężne.
6, W częŚci A oŚwiadcrenia zawarte są lnformacte jawne, w cręścl
B zaślnformacJe nlelawne dotyczące adresu
zamleszkanla skladającego oświadczenieorar mlejsca połoźenia
nieruchomoścl.
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P""li'T] u:YrY z dnia 8 marca 1990
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Poz, 1875), zgodnie z art. 24h teJ ustawy oświadczam,

r, o samorządzie gminnym (Dz,

że posiadam wchodzące

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

u. z2077 r,
w skład malżeńskiej

l.

Zasoby pienięźne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej;

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

.,...RęA.k.E.,.,.,..,.,....,,.

powierzchnia:

rodzaj zabudowy;

tytuł prawny;
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:
l)

wartościi

tytuł prawnyl

lll,
1, Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
*§9ry.t
w
l(torych uczestniczą
uczestniceą takie osobv
podać liczbę i emitenta udziałów;
osoby *
nal(
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z

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

2, Posiadam
,

udziaĘ w in_nych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta udziałów:

il ł &.. az.T y-..(, ż..9t.,
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tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

którvch uczestniczą , takie osoby - należy podać liczbę i
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w

emitenta

akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z

tego tpułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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V.
NabYłem(am) (nabYt mój małżonek, z Wyłączeniem
mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

§karbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego,

od

ich

związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku
metropolit;lnego następujące
,O::':: OrofT+",r:r6u -,należy podać opis mienia i datę nabyJa, od kogo: mienie, które podlegało

,./kł E .,,.,,.Q.a.,Z.ż. tj:?,,?,
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t, Proła*ę o""B'xł::r:!u::rą (należy podać formę prawną
i przedmiot dzialalności):
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- osobiście

- wspólnie

z

innymi osobami

i::::_:r_:l1,1;ilen|em(ełam)

w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym
dochód w wysokości:

Vll.

w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);

,.,.,l!łt.E.,Q.a.7.Ż.?-,.Ż

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy);

Vlll.
lnne dochody osiągane z rytułu zatrudnienia
lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modeliroł pro!ukcji); ,....U,U....*a,L.R..6.,.,.,,,..,,...?.Q,,ńd.p
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x.
Zobowiązania Pieniężne o wartoŚci powyżej 10 0O0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na iakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ..,...
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