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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

koiGMA... dnia Q2LO?]2020r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.
4"2. Jeżeli poszczególne rubrykinie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

o

CZĘŚĆ A x ,

Ja, niżej podpisany(a), ..........WG SĄ. eeeVAT ToedseieJgoweostaeiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ................Q9...04]....A3BOYA aoio woo oonodoanoaao aś asawooaiwona w...OLALONEne

,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

I.

Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ................= l..eee.B4....H sddiieć

A.Re
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...........W...AA age resowose waza te0 ug oo coon a Cops neen sni śY seo easww nne

— papiery wartościowe: .........W.5Sw ice sh iwa dereraoe agenda da sos ononeeoedi sin ico ons ro sikdwAauoowowadacnetoe osy ryodspięnonionoene

eoweaow soo odd śh enia SAaa na kwotę:55=



ll dk1. Dom o powierzchni: .....................eseeceex m?, o wartości: .........MIL...3atytuł prawny: ............eeeerevevorovovosowowowowawsosonoeoaoaononanonenenonewenewowowononowowo nowa wawa wa wawggh owe e aaa aaa anawa wenera rena wena w awa wa rano rawa n

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ............AMQ......dymy |DO prego araścne „ powierzchnia: ......YX18...daly seaeaaennee

o wartości: ............alt.keA oore 0 SZL J I. eroa poon oncse ore noone e se40 sd goa Dee ses eeew eeg seme ns owa warns aaa chshe zk ooawenone

rodzaj zabudowy: ....YN$.....SEN... ..eeneeooneoonoeoon neon eeoen wonne woo aweoaaweoaw ora aweoaa wee aw woa awa arena era ee ena eeo nora wora re rac
tytuł prawny: ...........OU... caoo roo iae ręce ea Gepogiwosnoód ai eee 00009 nA dA Po owawsp Pen ędosza de Sęp esdougonoaonanonoena

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „MR.dapą zeeaaenee

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .........We... izy sów wad oais sio o Ze daZaeusz ace dano so soo nan sora 009490 e CEL dą Sano oeeaaaaznoarówe rod HO ao san sna Uwendddeaewewcence

o wartości: .........w...dhay o ejosrn oe srs o ced s Ta edaa i 99 jena N hase Cee aee44 900020 4u 00 SSoe Soo 1+4 4912444 de30 4000 ea d ea O enea eee swapa nano one eaew 0a

II.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby — należy podać
„ARNA udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałówwspółce: .....................MMMnAOnano

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

1 Ą

.......................................................................................... ........................................................F................ ........



V.

Nabyłem(am) (nabył mój 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
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ........YE...ARAp”

VI.

— osobiście ..........Y.......Ra iere ovo og ość are aa sia ia ee00 Nao ro eesa0uoc rea aes oe e 04 esse se zepaa ace ss6iadanceriewetaowesodzooaosaennarzene see

— wspólnie z innymiosobami .......A-Ł........a: AM

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:Mit Ąreeeree

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzi talośc

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........sote OMRĄCDĄ e eee neroonowooowoec

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......YE...As)
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......... MN(.........WYWpe

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanychz każdego tytułu: .........................ereeereeeeeeneeneeneeenseeneeeeee he ee eee en re ewa eee eee e ae ea ee a eee ea asa e aaa anka



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

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): ............
ener os eses owe ceo wione onno saw Czak aśawejnanoeo inne ceA Jatereneorawiowaewcoyśe DNIE rysp seeenzel (odpo wd Powasaślnasdenonodboowze owsa na owenczoworonanny

see... eee. .................. ......... ............................................................... ......................................... ..................................



CZĘŚĆB

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Miejsce,pol nia
nieruchomości wymienionych w punkcie Ii częścA (adres):

1... a23
4.

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

Je WLove... Go) Joto jw
.

(miejscowość, data) (podpis)
z

CU


