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1. Osoba składając świadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać „nie dotyey". . . .

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegól-
nych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająt-
ku objętego małżeńską wspólnością ustawowa.

4. Oświadczenie o staniemajątkowymdotyczy majątkuw kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce poło-
żenia nieruchomości.

część A

Ja. niżej podpisanyff...........gz./AÓ. .Ad/„ćą.................................... „(Z”/”FC................
(imi I nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonw.„../(Z....Qłżxffźfz ..... w ...... [70/57'905” ...........................................
(data) (miejsce)

..........................................#44”?(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:
|.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ............................................................

............................................MFW/@@
— środki pieniężne zgromadzonewwalucieobcej:

..........................................(”Ja?/7— papiery wartościowe: .................................................................................................

........................................ .0.WIW/”fff”?............................................................... nakwotę:ll. ” , ,—
1. Dom o powierzchni: .(,wa m2, 0 wartości: .........([../.: ..... f .....f..........,....................

tytuł prawny: ad./("QQ .AŚ ;((/'V/Ąl/K/a'7/(fff/(f");”4.6. (iż,/(Kł.. ..
2. Mieszkanie 0 powierzchni: m2, owartości: ......................................................

tytuł prawny: .......................... :(((./.i. . .. . ??./IK??? ....................................................



2
3. Gospodarstwo rolne: _

rodzaj gospodarstwa: „.../?!?. .....077709997 .......... , powierzchnia:
owartości: ..

rodzajzabudow
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:ŻMÓŁD/Wa'tp/Lłlf(””we/ff”!”%n'tW'f/V/fo/afi/f
owartości: .............................. «.'rl?/krtytuł prawny: Óćlfl'fł?/@@”:M/7/MF/EKÓ'CA

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

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

.....................................................................................................................................................
udziały te stanowią pakiet większy niz1b % udziałówwspółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych~ należy podać liczbę i emitenta udziałów:l/"FAP/me ................................................./'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................................

IV. _

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:

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

.....................................................................................................................................................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji współce:
Złego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w~wysokości: .................................



— jestem członkiemzarządu (od kiedy):

.........................MJWW-r
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

................. ~......n..............-n......n................-.......................................................-----.-
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości:.VIII.

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

__ Duff-6 04 „ccm.T...?ch'../..Af„..: ............1.2.4...” „!!!.-(:.!.....&....amm..«.4mm.f.e«g ..................................

* pńśm'ę/f'fćff/(nh„(znani,/wma......zł/M .............
polo—or „: ppm/'w v(JOOO, ”a"!
lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mecha-
nicznych należy podać markę, model i rokprodukcji):
”Hf/trian'xóf—WLCÓrower-(w' . ..”fff/?m—w'rfF/łfw'r/ek'w~?v'f .. ..

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

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): ..................................................................................................................
.. Kra/fxv'f/rh/"firtc/ff Mpn- (?:/.:.1.444%..„mamy/„
.................................................................................................................................
.....źrwać/lx?”(”fff/M/ć/U.........................................................................................

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



- jestem członkiemzarządu (od kiedy):

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

................. ~...-..”...o-u...-....-..-................-........-....'-~............-..............---.u.............-..
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: .....................................

VIII.

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

"Pźf/f—OD-x......241.74. .....MŁŁc.....›!«4.5.-........................................................t]; 4 ,'Ż..?(f£.2n€r...=............,',113.„9.2.
'bpnvifb fit-ff, '”....................................................................................................................................................

polu, »: ,..ch ”(300% 09847
|X.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000złotych (w przypadku pOjazdów mecha-
nicznych należy podać markę, modeli rok produkcji);

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

”NEW aro/.'; fP/źmv/Z/z A; Fat —2rl,/...................................................................................................................................

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

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, wtym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiejwysokości). .

Kra/rmf,„l_, »›4free-af wyn. 8/0-/(,2,4 (4442/14«wr-<
.................................................................................................................................
.....?.4773/56/05
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................



WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI
Adres zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsce

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

”ffa/urn, ć:. 912922.»..............................................
(miejscowość, data)


