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: › " dczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
l zupełnego Q lenia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó e rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składnikówmajątkowych,dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ustawowa.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątkuw kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacjejawne. w części 8 zaś lnforrnacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego ośwladczenie oraz miejsce
położenia nieruchomości.

9%"?

część A
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urodzony(a)....ń..<?.~.

.gb. .......................... w IW |quWQUIZY/(
............................................................................

d : ' . .

. mlm.):..........(Habit;...ĘQŁQŚJŚżili'FŚŚ ........................W???)..... _. .......„”Mix/wiiki. .. .cd—. .........hanqa: ......?:lużlvi...;....(HYŁLESĘtĄĄZńml.... (%.......

........................................................................................................................
(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 stanowiąceimój majątek odrębny: (
| .

Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .............. (44.3......dąb”. ............................

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: „WM-:'(.....daly. . ............................

— papiery wartościowe: ...........[in.(„maWI”W! .........

................Ż.....ŻIŻŻŻ.Ż..............ŻŻ.ŻŻIŻ..ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻI'Hś'kśi/Bł'ę':"f.f".'.Ż'ŚŻŻŻŻ'ŚŻ.'.Ż'ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ.

||. _ ,. ,1. Dom o powie chnj: „QQ.„..... m?, o wartości: „SÓOUOOU ...................., ...............
tytuł prawny: 'Brmlnińwv... ...!L...£Ąd.lf.. ....i ......:'...„QM....... [i'iiQfUZtlfiM ..........2. Mieszkanie 0 powierzchni: ”(Lagi 9:41 m?, o wartości: .....................................................
tytuł prawny: .......MIŚ.......(9sz Iława ..........................................................................

3. Gospodarstwo rolne: _ |rodzaj gospodarstwa: .....Mię. . . „d.? 180344 ................. , powierzchnia: ................................
o wartości: ...............................................................................................................
rodzaj zabudowy: .......................................................................................................
tytuł prawny: .............................................................................................................Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...................

4. Inne nieruchomości:
POV:/,ierzchnia: .,9..0.!Ż.K£››....0Żl.Q.IMŁŁ„Mf~Fs.....

to!.Wj pasmami] [fi/- dam.................................................
. „0.11. ............... -.-.'. ...................................................................................

owartości:1..../i.]..b'lQÓ.Q„U ........................................................................................



..J.f../fłŁTQO.ŁI: ............ . .............................., .................................................tytuł prawn „(lg,/..,.HŚTJ 19.5ch.....faktem.-:.......................................................
„g.../i,: & „(mi esi. ..... £....l'k'v.” cż€4«z.5....~.e.l.śz ......................................................

III.

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

emitenta udziaó :

...... iu..<........Sław/tj..................................................................................................................................................

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

2. 159555553;ng w i;; 'Erł'śpłśłił'a'ć'ri iglasta;ligi;-.;; 56655 liczbę-.i.anitat;udziałów? ' "
.........WŁWKKĘJA/Ax
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:W&WW...............................................................................................................................

1. Posiadam akcje w spółkach handlowychz udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

gas,-zgaga;”ggt'aa'iuiętggy'aig1632552855? 353585 'ŻŻ'ŚŻIŻŻŻ'ŚŻ ŻŻ'i'lX'Ł'Ż'Ż&&&qu Ż'.""""

frag.; ł'y't'aiJ Bś'iąśńĄięłHŁtęiśńłj'WłśkijLiśiśśiy'rri855655Wwstęga;Misiły?W»;'''''''''''''''

2. Posiadam udzi innych spółkach handlowych— należy podać liczbę i remitenta udziałów:
...ja/>.< .............. 9%? ...........................................................................................
212.55 tyłuiij 614155haiśłłiiśiśłłij' w 'rłśiłli'b'óiśgiy'rłi "865588 w Wy'śó'kó'ś'cił#49W.' .' .'”JW/ł, . .'

V.

Nabyłem(am) (nabyłmój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu
terytorialnego. ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciuw drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia. od

VI.
1. Prowadzęd iałalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.....mm....ow.LM:): "osobiście ...........M£wds2hćmd

- .wspólniezinnymiosobami:.........MŚ?. GLO?
...................................................................

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



............................................................................................
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................
- wspólniezinnymi osobami: [Lb-( dp ('..............................................................................
ztśśłśw'"'BśiĘĘAĘŚAHŁĘĘĘEAW'rźlł'ti""imiy'r'ŁłGBC'ńłśHQWQśBiśóśćłł

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

......................................... (lll. dv] ..
VII.

.............................................................................................................................
— jestem członkie dy nadzorczej (od kiedy):&&?

...... (Wit...... tacą/vj..............................................................................................................................

......................................................................................................................................
VIll.
Inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć.
Wdfmem kamazzźfńiźri%%%. 331.95.................................................................
[i?-.. %%%...........—........l.a..›x:5.,„£.ą.....
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złot ch (w przypadku pojazdów mecha-
nicznych należy podać markę. model i rok produkcji): „.....lł/x (14.9.

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

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

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

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

...................................................................................................................................
X
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

k ' .: .. ...-n'.................... . ........... , ........................................................iii?.fliśiłclm.....mal........?iąmrnrismąt ........Kammel. .... .............
.....................................................................................................Wil
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nleruchomoścl, zawarte w ośwladczenlu
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 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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