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(miejscowośc)

Uwaga:
L Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy:.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części 8 zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

część A

13. niżei podpisani/(a), ............................... Łykażzliięttząk .................................................................
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonvial
.
27. września 19.891un............................................ w ......... Grammy.-„Dębami; .................

Komenda Powratowa Policzji w Golubru Dobrzyniu detektyw Wydziałyjśryminainego ____________________

_ iPrzewodniczący.nagraniem _Gelybiązoebrzynią . , . i

(miejsce zatrudnienia; stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.
Zasoby pieniężne:

» środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

ElllllililIllllllllllllll lłllHl
OI N008

Zr? zmianą wprowadzoną przez 5 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawne okradania wzorów iormuiarzy oswiadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy.
kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawna oraz osoby
wydającej decyzje administracyjne w irmcniu wojt.) (DŁUJON, pna L298), które weszło w życie z dniem 1 iipca 2017 r,

Awa/W of)



. 2 .

1 Dom o pownerzchni: ......192.36 ........................................ m2 o wartoscw .ĄSQAQOQ QQ
_______________________________

tytuł prawny ...wapńmnśśmąiątkgwą ...............................................................................................
2 Mieszkanie 0 powierzchm ...nigdthąy .................................. m4, 0 wartoscr ........ mę dętyczv „„„„„„„„„„„„„„„„„

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
powierzchniam_______,___._

o wartości:

4. inne nieruchomości:
powierzchnia:

. działkanaktorelznaiduieStędomopowierzchni1616m'

o wartości;......9.5,QQQ..21„„_„__,_._„

”I.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby ~ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych tub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby › należy podać liczbę i emitenta akcji:



V.

Nabyłemlam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujace mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu « należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: _________________________________________

_______________________niedotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): _____________________niedotyczy— osobiścieniedotyczy ....................................................................................

wspólnie z innymi osobamiz„...„„..„.n.ię.d_9.ty_ęzy ............................................................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...................... :) lądową! ........................................

osobisoeniedotyczy ''''''''''''''''''''''''''''

;;;;ggiigg;”i;;ggggggggggijjjjjjfiggggggggjjjjjjjj:jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjgjjjjjjjjj;jjjj_';_';j

za;";;;ia'gaaaaieiga”;;;;; Laga);agęigaa'ą'yśgiłgśaiŻjjijijśśśśśśiłśźłiŻIŻŻŻŻŻĘIŻŻŚŚIZŻŻŻŻŻI

vn.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):„....„........_.........nięśgtygzy .......................................

Jigga;;;iggiiggggagaai;;”i;;ay'iłjjiiiiiiiijŻŻŻiIŻIZIIŻIŻŻŻŻŻiIŻŻŻŻŻĘIiiiśśśśQŁĘQIŻĘiIŻŻĘIŻIŻŻŻŻŻŻŻIŻiŻŻZIIIŻZŻŻŻIŻ

L'iggigig'ęgigaręga”ggai'aggggigggi ”(53559521'.ŻŻŻĘLLĘZIŻĘIĘĘŻIŻIŻŻĘŻIŻĘIliśąaałęjzlłiiiiiiiiŻ'jZZZŻZŻŻĘŻŻIZZŻŻŻIŻZĘŻŻŻ

l'iggigi; agatka;gaara?Lalala;"(;;;L'igałiljŻĘŻŻIĘĘŻŚŻŻŻIŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻriiśśśśłśłiŻŻŻŻŻŻIŚLŻŻŻŻŻŻZŻŻĘZŻŻŻZŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:„„_„ nie_dgtygy __________________________

VIN.

inne dochody osiągane ;: tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych : każdego tytułuz._„powódka...m,nie..:ąiryśnienja....8.3.5.1.2,.8.5.„;i..:..wspśmośś



ix.
Skiadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naieżv podać markę, model i rok produkcji): ........5. amgchcid_„marki.amw„„mi.....rąk›.orodu.kpii__.299.5.
g.wartgśsi ...... 1„5..QQQ„Z.':.W.$QQ!&QŚŚ.m@iątkęwą.Sśchhńd.m6£ki„BM„WIS..[@KPFQŚHKCIŁISQŻ.lęki-!S!

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej wysokości): _______

I.Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny PKO BP. Kwota udzielonego kredytu 153 034313;
kapitałp.o.ąoątątkdqsoiętynadzięn .1„.„1.2:,2„Q2„1,„~„_.6_5.„54„3..98.z.ł ......................................................

ĘfnqżycąkągotówkęmąAlior..Bąn.k..kw9,tę.„udzięlonęgopożyczki..33..S.2.1_.€ł$_„zi„kąoitał pozostały do



część 5

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

G 0 fff::i”f%.1?724f_„3?- «w 29 7 <
(miejscowość, data)


