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Wpłynęło dnia__.0 b dO n z dnia 26 lutego 2003

Podpisdą .
, WZÓRPrzewodnizyńcy

Rady Miaga
kkmgr kasz Jieśrzak OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Gd
enie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadcz

każdejz rubryk.
2. Jeż

3.

majątkową.
» Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierz. W części Ą oświadczenia zawarte są informacje jawne,zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po

w

CZĘŚĆ A

9 (imiona i nazwisko Oraz nazwisko rodowe)urodzony(a) A1.93.133Ay.
"re rear eee pea we era wa Pa ea wee a eeesze wś

ya

er lub funkcja)
(miejsce zatrudnienia,s

L

Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: S. ś

skarbnika gminy, kierownika Jednostki organizacyjnej gminy, osiprawną oraz osoby
2017 r.

wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 12

(miejscowość

Załączniki da rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
T.

Załącznik nr 1?)

opdnia06.2020,

starannegoi zupełnego wypełnienia

ytelności pieniężne,
w części B zaś informacj
łożenia nieruchomości.

e niejawne dotyczące adresu

1 przez $ 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesą Rady Ministrówz dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporzą-wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy,oby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą98), które weszło w życie z dniem 1 lipca
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li.
1. Dom o powierzchni: nię..dkohycm 1... MŻ, o Wartości: „.....eesesenooeneoeoreneeenene operon nawa ok oso re eee een a ane ran zera rane

tyfuk pra; osssesrosaresoe KSSJ owej eajosesysy wara we gą re nawe ae PETOWCEEE SERKAN mass,

2. Mieszkanie o powierzchni: „ŚA.po... m, o wartości: .aa ©.SAA GO... ce nnnoowenocce

tytuł prawny: Sg?! AAE.DNOSCOR.GA
3. Gospodarstwo rolne: -

rodzaj gospodarstwa: nee.dlokycyy aso ae sra SEE WWS SES ESKA „powierzchnia: .............sesovoeoreonenezeesnaeananene

O WartOŚCI: u.eeeeeeeseenornewene eee ee ee wawa pa wo Zanna eo Ter Nea a Pow awa w aaaa ape aS N ewa w aaa Pa Paa HE Pe Tere a awa wapna rara Y era ra eee nara nara ra rne r nen ane

rodzaj zabudowy: .......eeeeeusecnoweeennowzecnsne s were aeeseeeeee naw eaa a ona seeena area er anwnn onar seen aeeanaaaaranara zona re anrar rw nrrrnnn
tytuł prawny: ......-seeeeuoorenenseceneeoonanroeon snow reeo nowe naweeeenawaee on roo eee seen aan ene aaa een woer nara tren nra ana n een raee rowna rara narawnnnnnnee

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...............seeroreeeneeeeevve

4. Inne nieruchomości: = ąL.MN...A5,3.1m peron ZASOEEC YCH PINE ocen retora marne SEKEEEEPAOA FEAR

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........runrecesesseernnerennneeeneeerewnnore eee

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................

eeLehENPEELDŁ...GOCHAnneZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........eeroneoserensonnenononeensnenaweeerawon ze

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

w których uczestniczą takie osoby, - należy podać liczbę i emitenta akcji:e nnnnonannonnone (MR oe
CAOgymekaELEPELEN

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..............enercresesenuovrnnssonnerenneeesenene none

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..............esszere---eeevx

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........sszeszeneneneenornoeenoroncaenannaneeneeen reno

SETSrzeetneceZAŁO SZESKO. .....ds PSSE="
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Vv.

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .....eeeeeeee eocenDS: HK% YJMr nnaerneananeaa en tnaaeraakn
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać form prawną i przedmiot działalności): .....................awa e ee ear ae cara aeenae zaw wee e eta ee eee see seannrst ...sboTychDDD7 OBO DISCrenome tze7 WSPÓJNIE Z iRRYMI OSOBA„rneMZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..................csescceesze2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....MQ... <Ł An benen noe wera ai USEGE area waS7 80 DIŚCIEromeeeVII.

- ,W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............oj 1 eee e eee a eee ehe eee ces ee asoeen,ENER"ZUD.
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot arstiwanych z każdego tytułu: .....................dALEIRAmLE"
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.900 zjowych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): see DUE... CHA [e zeanna EEEE esreee een see hepa are e peer eee aaa o nz ne

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki,na jakich zostały udzielone (wobec KBO, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......sennaDirSOSAneELHEEEE EPEEEEEE
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawieart. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gee Nu lich.20.0f DZY QaUm(miejscowość, data)
(podpis)


