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1. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnegowypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdująw konkretnym przypadkuzastosowania, należy

wpisać „niedow”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależność

poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów | zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością ustawową.
Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku 'w kraju i za granicą.
Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienię'me.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaś Informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkaniaskładającego oświadczenieoraz miejsce
położenia nieruchomości.
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część A
_ _

Ja, niżej podpisany(a).39&99AQ.......G&&&.gką .......................................................................
ra nazwiskamdowe)_ k

urodzony(a)...9.??..'.1.95.3313. ...................w ......Qi" VOS/933......................................................
(data) (miejsce)

........................................................................................................................
(miejscezatrudnienia, 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 wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
|.
Zasoby pieniężne: /

~ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........Q„120.33. ....................................
......................................................)......- .._..............Ą. „..-........-...........-u..........-......e..................
......................................................SMI. k.L....wS@wln.e„„„.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ................GBSŚMXQ.............................
ŻŻ.ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻI...ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻĘŻŻŻŻŻŻŻŻ'ŻŻŻŻŻŻŻŻŻ 'ŻiEidKŁŻŻŻŻQŚŚĘŚIIŁĘŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŚŻŻŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŻ

— papierywartościowe: .....wxmdbiaQJ/Ż .....................................................................
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Il. ,1. Dom o powierzchni: „AQQ......._. rnz, o wartości: „_,ŻQUQOOM„......................
tytuł prawny: ....Gkł...it.i.o.$ncscx ......:..nggusdasncśśi....(XnQAQ..CK)Si(-.Q. .............2. Mieszkanie 0 powierzchniyuąaaoiusmćv, o wartości: ......................................................
tytulprawny: &..............................................................................

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .iX ..Q%..@QX.VXQ ................ , powierzchnia: „&&.Mghęt, ..........
o wartości: ...........(Who .O... .............................................................................
rodzaj zabudowy:„_.wgoaa..........................................................
tytuł prawny: „„M .Ś.i.&i.0.$imś.c...mm.a. .. e:......................................................z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym p cego

i dochód w wysokości: 29.93-93...
4. Inne nieruchomości: :. oc @ O c H 6 @

pogierzchnia: „„.../1.29. 5.321 ...................._. ...........,. .......................€
%
...............

.RA.o.A.i£.e_....(nu,...i1.d.v:.<zj.>..gsaża.<ł9lsa9k....... łabł...<3.izm ............................
o wartości: ............A.W.:QQQM................................................................................
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tytuł prawny.................śś.śięs'ą'i'ń'dśśśś'c'''''''''''''mShehata».......................................................................................

...............................................................................................................................
III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców.przedsiębiorcówktórych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i

emitenta udziałów:
.................................................M.,CĄMCQ”?.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

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

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

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

...............................................................................................................................
N.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

..........................................Am,(W? .............................................................................

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

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

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

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek.z wyłączeniemmienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowejosoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropołitalnego następujące
mienie. które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia. od
kogo:

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

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

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

.........n..n...nn.nn"..."uuu..."...„uv ............................................................................................

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

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



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochódw wysokości:
...................................................................................................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem.pelnomocnikiem takie]
działalności (należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności):

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

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

...................................................................................................................................
VII.

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

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

.......................................................................................................................................
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytutu:
IIIŻIIIŻIŻŻŻIĘIviIś'ĘŁŻIIII;?'"ŻŻŻŻIII;ŻLŚHĘLŁĘCIIIIIETŚIZiŻZILIIZIżIŻIIIŻIZ'ŻŻ"IŻŻ'ŻIŻŻIŻŻ'ŻI'Ż'IIIIIIŻIŻIIIIŻIŻIZ'ŻI'ŻI ....

.............dl.e.ło.3.gn&tc4 5...3.Q.1..Śe.9„„ . N.l.y./.V...?.4_1.,94...9fzngefkguana

.............eme.vż,l.uu.a.....n %20t145łccł flute zginał. „mln. 3.0» zł

..............................................................................................................uel . .....cfegL „ac,/al «
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadkupojazdówmecha-
nicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ............................................................
'.Ż'.'.ŻŻŻŻŻŻ'.”.'.ŻIŻŻŻŻŻŻŻQŻŻŻŻŻŻŻ'Ę'Ę'.ŻŻIŻIII?-516292KZI'.ŻIŻIŻI;?Żiżiliilżilllźi'.IIII'.'.IZIZZIIŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŻŻŻI
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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
wysokości): ............................................. ax..............................................................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

położenia nieruchomości, zawarte w oświadczenlu
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)

PawyżsmośMadmnbsldadamśMadunWa).hmpodsWem23351Kodeksukamegou
podanienleplawdylub zatajenie prawdygnozikara pozbawieniawolności.
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