
3 if: ią iii-"
- . ;'(-są

Kw. 1, .) E' "11
. . . N

;;;”? ”. 'L'i T it'-” ”W”;

«ruini”
' ' 5 r'- E..—- .*iit'”. ::,—.' gr'/%

w???

!
,.)Dzwonnik Ustaw ifs i)??”j/"Wf " "'. PGZ- Efir-*"

:
„_i-

_ „_ „ . ooooooooo

%""*""l"'———F'——-~m__„.„
._„_._.„_„________„ „___„_i_________—__ Gigi/«(i' ' ' ' ' "

1i..??-.='..„_«'_'Ż""- ,".-Ż.'›'.'.'=!Z','«.E' ; ' a i
'
i 3".* iii'

- —
PIJ/l49732/2021 l'

Lil i_cmii nr
i .- ._:. :. .?.- H .= ..' . Data' 20210428
,i """””'”””””””w”” '”) ii'ŻOR

""'"; ":'" ' 'EU?1'—ić"? %” i' ". 'd'-9.31 : '«..,. ; « ; o „„ oswmoczcnn—z MAJĄTKOWE~ iWójta, zastępcy wójta, sekretarża gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej! czionkai'organuzarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

%łWfm (7 diecyzje administracyjne w imieniu wójta

' tgD/JZ......@,(łza.. ,dnia 260Ó20?4
(miejscowość)

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

każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczyj'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

S. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

W

część A

„la, niżej podpisany[a), ?!Off Robe/" ić......................................................................

(imionai nazwisko oraz nazwisko ro we)

[miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

!.
Zasoby pieniężne:

4
"'"

-— SFOdkl pieniężne zgromadzone w walume polskiej: 0,5!. .. .
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Il.
1. Dom o powierzchni: (lub ..... . .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: Mc... ..
3. Gospodarstwo rolne: ,

rodzaj gospodarstwa: „(14.t . ..
o wartości: ........para...:........ale..
rodzaj zabudowy: . „'C.........

tytuł prawny: ..??.'....C.. . ..

037............ . ............. , powierzchnia:
”&&&(ycy
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4 Inne nieruchomo CI'. S |
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....................................................................................................................................................................

lll.
Posiadam udział w spółkach handlowych —- należy podać liczbę i emitenta udziałów:
.".l................................................................................................................................................

............................................................................................................................:
udZIały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spolce: „"C-%?

(>?
w roku ubiegłym dochód w wysokości:

("'LOÓÓGJ

.............Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)

IV.
Posiadam akcje w

spśł
ach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:

(M&L
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

akcje te stanowią ak'et większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągn emi mi w roku ubiegłym dochód w wysokości: „.OPIIHWC. ..
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

V.
Nabyłemlam) (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 przetar u —— należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: ..............................................
........(MCQÓOŚ
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

VI.
1. Prowadzę działalnoś '

gg:;odarczą2

lnałeży podać formę prawną i przedmiot działalności): GG|.-
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_
wspólnie z innymi osobami I'OłłiłOImłIEICCCI'Iłł. . .I ......g....................................................................
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód! dochód w wysokości:. „(??!.a...
0%027

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lubjestem
przedstawicielem

pe nikiemtakiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):„. (".(Ś.... ........053............

g
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DIC .” 'I II! „| II. lololntllu'l-Icpluuo tęrętłolo

-— osobisme ["M%”"..........
W
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Ol'... .. ' I....." „. 01. l.. ł. 'I. .w
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—wspólnie z innymi osobami ........0.119................„of?.........
Ę?

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) roku ubiegłym dochód w wysokości. ........................................ . .......
5

' .C'ImLOIŁOCI I .I D!! I ! D I

Vll.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

~jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...........(.".'LŚ. ....................
Qi?

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

__ JeStem
.
cz)onk'em .Ja-d'; nad 20 rczej

.
[D.d. .k.i.e.d.y):m

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

jesłemnczłonkiemkornisji reyyłzyjnej .(.od'l'oedy (".................

agi.'...;;'isi'gaiigaia.„:.nas......a;'iga.a';.;'.;;;;.g;;;'";;:(„068Ie.
7
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-—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... (.”..fc-............... .do . ............................. . ..... ..

!
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .(”.LC.......d0_ .a .....
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,] podaniem

(

kwot uz skiwa ychzkażdego tytułu: &O.MQ. ??./20%. 1.2”;.........'.'.f.-<<- .»,

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

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złot ch((w przypadku ojazdow mechanicznych
należy podać magie, modeli rok produkcji]: ......A.W. .......Q.. ....„...0 ..?.

Eri/tłuc:.......l:!ECOM/f...,mlc pmd- * 20/06". __ ..................................................,. „m........... . ._ ..
.Ęąyfema........?gamble/moi." 21.945 «ufam,/ę...............................of?e* 1/6/
(comt'afćeemeH,Hx—Ęfyc#rok.pmoćZo?/IZ

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warupki, na jakich zos ałv udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
nnnnnnnn :;IIICIODICI--IQC"!;IQ:I..-Q .....orn I...I.IDOIIO-......llł'l.IGIOIIIOIDCIQIOODCIID'....I".CICIUOCIllllhl-I›o~'locoIDQQ-O.lICQOICICDICOIIIIIIIICICIDICOICQQ

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

.........................................................................................................................................................................................
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Powyższe oświadczenie skladam świadomylaj, iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

gaga .o.....€?egzam-zaw ?wcgytz
)iejscowość, data) (podpis

* Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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