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Uwaga:

1' osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego prawdą
z
starannego i zupelnego wypetnienia

2'

łaźdejz rubąA.

Jeżell poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym pnypadku
zastosowania, naleźy wpirać

.łll€ dotvcz.Y,''
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prłynaleźność
poszczególnych składników

majątkowych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego małźeńs*ąwspilnością
majątkową.
'[. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadcrenie o stanie majątko$rym obejnuje
wierzytelności pienlężne.
6' W części A oświadczenia zawarte ą informacJe',l''ni"i
jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamiesd<ania składającego oświadczenieoraz mieJsca polożenia
nieruchomości.

czĘśćA
Ja,niżejpodpisany(a),.._D'ĄB!.u9.Z,.'l.Ąl!'.9ZlĘw.lJ!.9.!1!'.-%!Ę!-V.'y.!'sK

24,06.1970 r.

(imione i nazrłłisko oraz nazwisko rodorłrc}

o

W

KOWIE

{mbJsce zatrudnienia, śtanowisko lub funkea}

po zapoznaniu się z pnepisami Ustawy z dnia 8
marca 1990 r' o sarnonądzie gminnym (Dz. U. z2aL7 r'
poz. L8751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, posiadam
że
wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej;

......;..::...l..t.rit.-ri.'.^...-iJ^.....-.-......|r'.l.i..l.';.;llr'.'......-...'.'

r.ł|.....-...........ł;ł..t...--.

_środkipieni

ężne zgromadzone w walucie obcej: ....'-.''.'''.','.

-_':-*':""-'''"'"...ŃiĘ'

_ papiery wartościowe:
.'

2!

Ze zrniutą rvptorvadzoną pacz $ l pkt l rozporząrJzctłia Prezesa Rady
lr/tinislrów z dtlia 28 czcnvca 20l7 r' znienlająccgo lU:.pofzą_
dżenie'w sprawie okreśfenia wzorórł'formutu..y oś*i.ó.r"ń mbjątko*yc}
radnego gmin-v' wójta, zaxępć-r) wójta' sekl.etalza gnrin1'.
skarbnika gynin5" kierorvnikajednostlii orgalrizacyjnej g.'riny' osoby
nrąózająćeji członka organu zarz4dzającego gminną osobą
o*'osoby rvydającej dec.,l'zje adnrinistracyjne rł imieniu wójra
{ńz. iJ. ńz' r:st). ktJre weszło w rycie z dniem l lipca

!;",T:
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1. Dom o powienchnil'|!J.Ę.

tytuł prawny;
2. Mieszkanie o powierzch

.ł9LY9ZY.. m2, o wańości
NIE DOTYCZY
mt owa

Ętułprawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa
o wartości:

Z

Poz. Ża20

NIE DOryCZY

pow ienchnia: -.........

NIE

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegiym pnychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchomości:

powienchnia:

Ę9Ł._o-Z.9..\'.ĘtY{.$J.By-K.-oWLĘ..

o

il1.

1' Posiadam udziały w społkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby

-

naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

_.'.'........'..il'.'-NlĘ..DoTYcZY
udziały te stanowią pakiet większy niż La% udziałów w spółce:

Ż.

Z tego t1Ąułu

osiągnąłem{ęłam}wroku

NIE

dochód w wysokości:

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

których uczestniczą takie osoby

akcje te stanowią pakiet większy niżLa%akcji w
Z

należy podać liczbę i

spolce:

tego tytułu osiqgnąłem{ęłanl)w roku ubiegłym ao.noJ

emitenta

akcji:

.-jj'r-i''.t..i....ł.j

* *v'"łis.i' :'.....:^'..''..'........''''..-'-.'...,...'.......

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych-naleŹy podać liczbę iemitenta akcji:.,........l...'....-j..l'....

7 tego

ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

.
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój mafźonek, z wyłączeniem
mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku
metrop;lińlnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis
mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (nal
"'nI'

-

E"śóifę'&v

ra w n
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rze

d m

i

ot

dz i ała l n ości

) :

osobiście

Z tego E/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pnychód
idochód w wysokośći:
2. Zanądzam dzialatnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działal ności
(naleŹy podać formę prawną iprzed

osobiście'...

-'..t......l.lł......'r......^.-]..i.''..;...ł'.'.;'.....'..l,l.l'......'..

Z tego

Ąltułu osiągnąłem(ęł"')

;;J; ";;;;łńffi;J; il;;il;

.:.''..,..:.....--........_.''..,'':..........

vil.

Z

tego !Ąułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w

ijóTiĆŹv"'""'

vill.
lnne dochody osiągane z twułu zatrudnienia lub i nnej dziatalności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego Ą1tułu:

....'.łlĘTA.'M.P

-6-

Poz- 2020

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 o00 złoĘch (w pnypadku pojazdów
mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcjih ,......'..,....'...'....-.....'.,'.''..'

,....NrssANoasH.QAr..2CItzR,..,.......
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 o00 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem,
jakiej
w

'!'r;.;.i-..;.ałi...;i;.n;.i'....;..'i.ia.:.;.;.;ii'.;i'!..;a.!;!.ia4iiaa.A|j:ir.r.._;-a.....A.&i.-li-ir.;!iia....i:.

...-..-..-.'..--:-......l...!-!r....ł...|;.!ł'.......|-.laljr.'-;r.....-'j.q.-.1T;r.4.-....:.Ę.

......'

j.-..j...,i.r.rr

''

i.'-.a:Ę.;j.'.!...ł1'r'.'l.'-..

wysokości}: '.'-.'

Poz.
czEśćB

Miejsce
1.

tłymlenlonych w punkcie ll ceęści A (adres}:

2.
.ii;!iiiś.

4.

].l.r...r..a;..-....

Powyższe oświadczenie sh'lrdam świadomy(a),iź na podstawie art. 233
ś1 Kodcksu karnego ze podanie
niepraw{y lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wołności.
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