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Chnojc, .........., dnia 7E.tlŁ. (.Ql.L
{mierscowość)

Uwaga:
t. o§oba składaiąca oświadcźenie obowiązana jest do z8odneto z prawdą sła]annego i zupełnego wypelnienia

każdei z rubryk
2. Jeżeli poszczetólne rubryki nie znaiduią w konk]etnym pr.ypadku zastosowania, naleł WpisaĆ "nie dotpv" .

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana iest okeślić przynależność poszczególnych §kładników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małźeńską wsŃlnością
majątkową.

4. ośWiadcz€nie o stanie maiątkowym dotycry majątku W kraiu i ua 8ranią.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte Ę informacje iawne, w części B zaś infurmacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania sktadaiącego ośWiadcżenie oraz miejsca polożenia niefuchomości,

czĘŚĆ A
la, niżej podpisany(a)

VK
.....,.ftq?. !.r3.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, u. ż 2ot7 r.

poz. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:

)... -.ę,.Q.: -..,.........
Ir.,L]u

{mi6js.e atrudnienia, stanowisko lub lunkcja)

l.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...... oo Ll,J

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 6o.. ...§ł-.-.

- papiery wańościowe: ...-..............4!{ t)
)h.b

Qr"o^ Fł*u(

na kwotę:



li. 
Oo.o o oori"r.. n"r, .....4ł..Q...,........ m', o wartości: .

§ltuł prawny: ...........u.4jl.y.Is:.5,hoj.sl......,..]........r
2. Mieszkanie o powierzchni:..--... m2, o wańości: .

.....i,ó, (,/ ? Lt/
Q.j.

3. Gospodarstwo rolne:
powierzchnia:rodzaj gospodarstwa:

o Wartości:
rodzaj zabud

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........,,....
4. lnne nieruchomości: I l

powierzchnia: ..........4.t2l:.........rł......f0lvr:(.4.:.! 3.1 42o L

o Wańości: U Ot)O ,
§ p..

tytuł prawny: ....... :-l:;ńI;k;;i.J .E......}. ? ś}

.....!.\l-..... J 5hA

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW

4t(
Z te8o tytułu osiągnąlem roku ubiegłym dochód w wysokości

lv,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w kórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
. . .... ... .. . ... . . ... ... .... .. ... . .. ,,. .l. ..

..,.................i.l!(........dr-: łL{"",),

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

""",-"ą
!.(......

z tego tytułu os ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

7

lll.
1. Posiadam udzialy w spdkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczĘ i emitenta udziałów:

udzialy te stanowią pakiet więkzy niż 10% udziałóW W spfice:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spćńce:

2. Posiadam akcje W innych spdkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:



V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do iego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samonądu terytorialnego, ich

związków, komunalne,i osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu W drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

,uł O

......,cL- Wspólnie z innYmi o§obami ........iĄ!.{ h

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym pnychód i dochód w wysokości: """""""",
ż. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pr.edstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........,,...
ą l-f

- Wspólnie z innymi osobami

z teBo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wy§okości: ...........""

Vll.
C.( Joj,""""",J

-jestem członkiem zanądu (od kiedy}

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot Uzyskiwanych z każde8o qńułu: .......-...........-.---....

ilfr;;l yił*t.{......
11'az,4-* ....ji.yrsĘ a ? .P..llJ

,.......l
,t 3!9a € ĘrO,la ;:.....V.I

ż

Vl.
1. prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pnedmiot działalności): ..

W spókach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



lx.
składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 ooo złotych (w prżypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, modeli rok produkcji}: ..,.-..,,......,,....

Yl a z Ę Frń d;Ą;J;,':.. .....2.].
Ud

.,}9Ł5.0. |Aa.:i.;I[.... o
,\,żY\,r,1
ś.v.:-(.v.t....,

x.
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 oo0 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

Warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości): ._..........

.I*E,
-,p,

()
,,
,.l. ł!. !; L.. ... ... ...

........!4cł,.........l!1. .r}$
..-l.....i.,.,,....l

,J.o)ou..,l_! .(.c.l.h.{.



czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona napodstawie art,24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. |J, z 2078 r,: poz.994,
1000, 1349 z pozn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawnośćinformacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. lJ, z 201,8 r.: poz.994, 7OOO, 7349 z pózn, zmj

powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 § 1kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Cl"lorcl r{ ZE. OQ.2c> Oaąąc M,eL21
(podpis}(miejscowoś data)


