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. ............ (miejscowość)

oswiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupelnego wypelnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dogg”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegól-
nych skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająt-
ku objętego malżeńską wspólnośclą ustawową.
Oświadczenie o staniemajątkowymdotyczymajątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 8 zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.
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część A
__

Ja. niżej podpisany(a)HĄtG'OQŻD,.iĄELBF'lJ'tlĄ .......”2ch tC/Zdbił—O
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)—lggśl'głq........... wKQDCŁĄLĄ...................................................
(data) (miejsce)

........................................................................................................................

........................................................................................................................
(miejsce zatmdnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

z b ' ' '
: . ' ”i

_ są:?ikilgi'egrglęężznn: zgromadzone w walucie polskiej: .
li.—:(.. .O (JO;+”?UUHCĄ . .. . ..

..520m.1...sm.o.Ain....maąiak....omęióm ......................................................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .” LE
.„3 ().—[%.6-21

. .. . ..

— papiery wartościowe:NXEŻDOTWCGZW'......................................................

..................... na kwotę: ..............................._. ...... i..!............ „Ś......
_ roswwow !!!-NIMI: opwatzaem OMW j.,—. „Marica Dom) 4.

. ,
. Dom o powierzchni: .JĘWGT. mi. o wartości: „QQWC..HS..d.0p›uL„iAIQZ.„-Z„d34&2'kę
tytuł prawny: aBvaHHbUUZL ........................................................................

2. Mieszkaniecpowierzchni: m2,owartości:ifitEEL/T'1C1T

_Ł=



3. Gospodarstwo rolne:
.

. ,. ~ _
.

rodzaj gospodarstwa: NKEŻDNJ'xiQZX powierzchnia: ................................
owartości: ................................................................................................................
rodzaj zabudowy: .......................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód wwysokości: ...................
4. Inne nieruchomości:

pownerzchniamlhiblnQPOLłLEEQCitPIOiOSVŚPiłQ
mwmw:„1051.53...ą.&bir.uąon.&ni&..„Sama..........„,......................
owartości: JQDJZQQ'ŁĄS .................................................... . ..............................

W prawny: maścigiti. 520% .tQwmawia... mam. u gba—i.ma. . .W
.ilbll.9ł£„„ł£„('SQMUE.....UłźllłŁQHlTl'łlE...kl.G.Qłfi..$Ił3..............................

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-
biorców. przedsiębiorców których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
udziałów:

.....................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałóww spółce: ...........................................

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

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

..............NiE—NOTWQX..............................................................................................................................

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychz udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-

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

NPEDOTVW ............................................................................................
.....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................



3
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie- głym dochód w wysokości:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Nabyłem(am) (nabyłmój małżonek. z włączeniem mienia przynależnego do jego majątku odreb-
nego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków. komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następującemienie. które
podlegało zbyciuw drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
..........................................................................................................................................................
..................ri'tbcfiiwr
VI.

1. Prowadze działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
WliĄtĄmosclistwomRacławic)u$Q7>Ą£JMQ2WĄ
.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Z tego tytułu33ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód| dochód w wysokości:„ch 7)68850030mm „fimo...„6304.90............
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać forme prawną i przedmiot działalności):

.....................................................................................................................................................

......................NE'DQTWLZH
—osobrścre— wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................

VII.

w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): „Filii....bCTHQQ?! ...........................



- jestem członkiemzarządu (od kiedyr

.............................................................................

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

...............................................................................................................................

................................................................
...............................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

VIII.

Inne dochody osiągam z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwot uzyskiwanychz każdego tytułu:
................................................................................................................................................
....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000złotych (wprzypadku pejazdów mecha-
nicznych należy podać markę modeł'| rok produkcji)..
..................................................................................................................................CuJEDEN „C#...„wu..-W.&QTQsł.Fox/łza)52000045; .............osiowa-motu ..........................................................................................

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty| pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo w związku zjakim zdarzeniem. wjakiejwysuokości)
....MREDŚU
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.................................................................................................................................



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczeniu
majątkowym, nie są informacjami jawnymi.

Podstawa: art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

WWŁQLPOMDQJ .
(miejscowość, data)


