
,,ojew«dzki w i oSWJADCZENIE MAJATKOWE
.MintiZnnqdiontoKryzysc. ,
—• * radnego gminy *

0 6 M)5- 2021

Ei t O

(miejscowoSd)

Uwaga: [_
1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

,,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowia.zah do maja.tku odr^bnego i majqtku obj^tego
matzehskq wspolnoscia. majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie,zne.
6. W cze.sci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czejci B zas informacje niejawne

dotycza.ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomoici.

Ja, nizej podpisany(a),...̂ V f̂r:Crr̂ .̂ .̂...'3?:̂
_.— f . Q (jmjpna i nazwisko oraz nazwisko rodowe) , s r w

c f̂e<Sr<Chl..'f̂ fr;..̂ <!<^̂ r

rC.'f^, ,
{miejsce zatrudnienla, stano^/isko lub funkcja)

po zapoznaniu SI'Q z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodm'e z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad maJzenskiej
wsp<5lno£ci maj^tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
-sVodki pieni^zne zgromadzone w walucie pplskiej: .i.?vfc

- 5rodki pienie.zne zgromadzone w walucie obcej: &*/..../.W.y!'.£f.sr..

- papiery wartosciowe: t

na kwotej



1. Dom o powierzchni.̂ .̂ ^X., m2^q wartoSci: ...̂ .?.£..?.?.̂ ?.,
tytut prawny: .<(>l.k&£te0.'£.':. 4£:.&4::?.&r.,$&3r>..>
2. Mieszkanie o powierzchni: ...&£»&3.. m2, o wartps'ci:
tytut prawny: &.£&&.&#£*. .£^3 :̂?:.£rrt.,c4-*fS,
3. Gospodarstwo rolne: /

rodzaj gospodarstwa:^..^.^.r^^. ^ , powierzchnia:
o wartoSci:
rodzaj zabudowy:
tytutprawny: &.(.&&(^.$.^.....{ffrx<^..5..^..•?&&,
Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokoSci:
4. Inne nieruchomos'ci:
powierzchnia:....,

o wartoSci:

tytutprawny:

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsie.biorc6w, w kt6rych uczestnicza. takie osoby- nalezy podad liczbe. i emitenta udziafow:

.<WrtT !̂ ?̂̂ X..'r
/

udziary te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia.gna,tem(e.tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoici:

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podad liczbe^ i emitenta udziatow:
£~J<£ .^^r^./rJfr^T....

Z tego tytutu osiqgngtem(^tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsie.biorc6w,
w ktorych uczestnicza. takieosoby- nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:

...i$!:!rr. £f$^trf..C:?rf.....

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgna,tem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokos'ci:

2. Posiadam jfckcje w innych spdtkach handlowych - nalezy podad liczbe. i emitenta akcji:
Q.k.(&rf..

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokos'ci:



V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wyta.czeoiem mienia przynaleznego do jego majqtku
odre.bnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste.puja.ce
mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od
kogo: ..*.

VI.

1. ProwadzQ dziatalnoSdgospodjycza. (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci):
£& "

- osobiScie ,

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci:
2. Zarza.dzam dziatalnoscia. gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nakzy podac/form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

lj[/(j? &?H.(<&7
-osobiscie /

- wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.fem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

VII.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje.c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podac" mark?, model i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pienie.zne o wartoSci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz

warunkL na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
<?c


