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Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypelnienia każdej : rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać llnle dogozy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegól-
nych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l mająt-
ku objętego małżeńską wspólnością ustawową.
Oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy majątku w kraju lza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są Informacjejawne, w części 8 zaś Informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.

część A

Ja niżej
podpisany(a)...../Ś/„%7J.0521QQLOŚ)Z

.............„WŚ-lga.”.......................imiona
i nazwisko oraz

nazwiska
rodowe)

urodzony(a).24%145f ................ _)?O!85.CĘŁMęóQŚ.........................................
(data) (miejsce)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
(miejsce zatrudnienia, 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:

_L

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w waIUCie polskiej .............................................................

środki pieniężne zgromadzone w walucne obcej: ........................................................
............................................................................ 121%.

papiery wartosciowe. .

................................................................................. ma.

............................................................... na kwotę
.

Dom o powierzchni. JXQ........ m2. 0 wartości..3/19„!./(570...?/...
tytuł prawny. „AQŚPÓZLŻŚA... .M/a'SńZQ$.£T....2m QQQ.W”!)kV/M/
Mieszkanie 0 powierzchni. . .m2, 0wartości:......................................................tytułprawny/?/€/? *
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3. Gos darstwo rolne.
rodzĘgospodarstwa:Wład?JUZ/(€ powierzchnia: S,?«OÓ
owartościz.„%...5.21.7652...
rodzaj zabudowy:.. 7.......ĘŻŚ'............................................
tytuł prawny: wpóćmła..maf@. „ę.: 20.043... ,.„za: ("ZÓSC
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód| dochód w wysokości:W . . ...ka

4. Inne nieruchomości. 2,5(9; 89
powierzchnia: ... „92:22.b. ..a/3321GL./ł.(24.Q:.„na.... [<?-vaFMQQJQŁQ/PAQ/494

ĘQQQĘĘĘJŚ....Ż..Ż..„...... 5095:37
;;.Ligglg;;'.'-..-

"""""Jimma;@."ava!29n5£.9-@„@@(ya/7

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

.............................................................. mada .
'@.....................................................................................................................................................

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

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

2. Posiadam udziały winnych spółkach
handle 32: należy podać liczbę

i emitenta udziałów:

”7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód wwysokości
...............................................................................................................................

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsię-
biorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

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

...............................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................
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2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i remitenta udziałów:

maść/ym .......................................................
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymd hódwwysokości:
...............................................................................................................................

Nabyłem(am) (nabyłmój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odręb-
nego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następującemienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
..........................................................................................................................................................

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

VI.

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

. .......................................................... (21.51...

- osobiście

................................................................................................................................
- wspólnie z innymi osobami: .....................................................................................

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 działalności):

....................................................................................................................................................
. „@....................................................

OSObIŚCle ................................................................................................................
................................................................................................................................

— wspólniezinnymiosobami: ..

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

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);

..........................................................„mała?/7



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

VIII.

Inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
z podaniem kwotmuzys iwanych z każdego tytułu: ”8?OŚ BÓ 27

gg;„-..na ŻŁ'ŻW'ŻŻŻĘŻŻ;III......III......II.................:::........łgkźfłŻ/ŻĘŚŚ.

#];;??and&%d..%@?@5£x@fwfw //1...........zf
J”"... »!.............a/aććajaf... .........M.ć%25&i;?zz

.;) 45. 864 ŚŚzIUJ
40 451 96 %opwgfqdwu?

Składniki mienia ru omego o wartości powyżej 10 000złotych (wprzypadkupojazd mecha-
nicznych należy podać markę, modeli rok produkcji). . .

ŻŻŻŻŻŻIŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŁŻź'QZ'Żłś'Wń'ZŚEW"3""'ćźżóź'E'bźlśŻŻ

. „..a.QM... .pua.dai. [z...G/J... „20.623...
.................................. car/. £.0390494902
...................................................................................................................................

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty'| pożyczki
orazwarunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo,wzwiązkuzjakim zdarzeniem, wjakiej
wysokości):

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

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

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



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 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559)

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

..!.ś.m.›.zx..u.:.£5£ź.992'7— dfi/WW............
(mie


