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OSWIADCZENIE

MAJAJKOWE

radnego gminy

j zai (miejscowos'cj

Uwaga:
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia

kazdei z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvezv".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikow

maja,tkowych, dochodow i zobowiqzari do majgtku odre.bnego i majqtku objetego rnaiieriskq wspolnosciq majatkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica,.

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne.

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cze.sc! B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadaiacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoscj.

Ja, nizej podpisany{a),
.^ . . .̂  1 rt f A (hniona i nazwiska oraz naz^isko rodowe)

urodzony(a}01:.lQ.\134fi ............ w...̂

~ ...... /Km-.^n^. .....................
(miejsce zafrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559
ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzg.ee w sktad matzeriskiej wspolnosci
maja.tkowej lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:

\.
Zasoby pieni^zne:

- srodki pienî zne zgroinadzone w waiucie polskiej:

............................. 55.MQ..K. ................. IZIZIZIIIZIIIIZIII
- srodki pieniezne zgromadzonfi w waiucie obcej:............................. M

- papiery wartosciowe:

.............................. ZZ
... na kwot^:

Ze zmianq wprowadzonq przez § 1 pkt 1 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajacego rozporzqdzenie w
sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczen majatkowych radnego gminy, wojta, zaste.pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czfonka organu zarzadzajacego gminn^ osoba prawng oraz osoby
wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta (Dz.U.2017, poz. 1298), ktore weszto w zycie z dniem 1 lipca 2017 r.



II.

1. Dom o powierzchnî ..../lj3 *7__._.3 nv1, o wartosci:

tytut prawny: ...jU/.Cj

2. Mieszkanie o powierzchni: _.44^A.£LO£C4-(<?^£. m2, o wartosci:.
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: I

powierzchnia:....A. AD
o wartosci: 2^.QJ).VU.

V~\l if\ n \ C\l \f\rodzaj zabudowyj.__y_t4^uj/|l(ty(^_..U.t^

tytut prawny:.î .L.GL/54ifî Lc.
Z tego tytutu osiajnqtem(e_tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:.^

4. Inne nieruchomosci: /I Q (GOO

powierzchnia:.

a wartosci:

tytut prawny:

in.
1. Posiadam udziaty w spotkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie_biorcow,

w ktorych uczestnicza, takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wiejcszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handiowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udziatow:...,

•- ( 4- „,»,„„„ ,..,,.„.

Z tego tytutu osia.gna.tem(e_fam) w roku«biegtym dochod w wysokosci:.

IV.
1. Posiadam akcje w spdtkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie,biorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe, i emitenta akcji:

!̂ EiEiiEEE:::E::zi::i::Ei:::::::
akcje te stanowiq pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spotce:

Ztego tytutu osiqgnqtem(e_lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:...

JO
Z tego tytutu osiqgnqtem(e_tam) w roku ubiegwm dochod w wysokosci:.



"• va/y
1. Dom o powierzchnî ....̂ .3-\7...—a m*> ° wartosci: ././.kc.vc.y..

tytut prawny: ...jU/.Ll̂ )/lifi3.C..

2. Mieszkanie o powierzchni: ..4d/(.̂ ..6LO.ft4.C<?^ m2' ° wartosci:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
/\ A * S\ M A fi

rodzaj gospodarstwa^.s,

powierzchn

o wartosci:

.AJ.VXM^/JL _v.ir~:v_. .j.

Z tego tytutu osiaj*natem(e_tam) w roku ubiegtym przychod i dochod'

4. Inne nieruchomosci: /I $ S000

powierzchnia:.

dwartosci:..

tytut prawny:

Hi.
1. Posiadam udziaty w spotkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie_biorcow,

w ktorych uczestntcza. takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wie,kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handiowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:....

•- I 4- ---, ,-,, ,,,,,„„„,„„.

Z tego tytutu osia.gna.tem(e_tam) w roku wbiegtym dochod w wysokosci:.

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie,biorc6w,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

IIII7SlI"MtoiMÎ ^̂ ^

akcje te stanowia^ pakiet wie,kszy niz 10% akcji w spotce:

Ztego tytutu osiqgnqtem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handiowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:...

ju
Z tego tytutu osiqgnatem(e.tam) w roku ubiegwm dochod w wysokosci:.
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V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odre_bnego)

od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:___

ML.

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme. prawna. i przedmiot dziatalnosci):.

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami:..

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:.

2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):...

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki]

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osia.gnatem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudQieni^a lub.innej dziatalnosci zarobkowej lub .zaje_c, z podaniem

kwotuzyskiwany£hj5kazdego,tytutu:f?I|jUt/l^ Ofe.QM .̂̂ /fco.̂

^ ̂ftlOiO yJ <J
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac marke^ model i rok produkcji):

<J_ J I

X.

Zobowia.zania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):....

d



Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowos (podpis)


