
ośwrłncztNlE MAJĄTKoWE

wójta, ząstgpcy wójtą sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizaryjnej gminy,
osoby r,arządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną

oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtal

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegolne rubryki nie majdują w konkretnym pr4lpadku zastosowania, na|eĘ wpisać

,,4!9jg§9ZB
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośó poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mńżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierąltelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie orazmiejsca położenia nieruchomości.

CzĘŚC 
^

Ja,niZejpodpisarry(a),§.r.ażpa.Ęańą.ra.ĘrpJih.§zpzppąnik
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,§z.kqłą.P.,q.d§.tąw9}yą.,.w..Ę_o.b.l:pw.c,a.ęh:.dy.r.e..K!pr
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzęnia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące firnkcje publiczne (Dz,U. z2017 t. poz. 1393, z2019
t. poz.37I) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r. poz. 506),
zgodńe z art.24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
maj ątkowej,.|ub stanowiące mój maj ątek odrębny :

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

18 000 zł

.nję.dp.ty.qzł

- papiery wartościowe:

ry_i

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:



1. Dom o porr-ierzchni: .1.§8. ..... mŻ, o wartości: .300,00Q,ął tytuł prawny:w§półwląsnpś.c.mąŁęńska

2. Mieszkanie o porł,ierzchni:nję 99!y.".4ym2, o wartości: '.l",99Y9aY. tytuł prawny: li9.9PJY.".'Y

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...!l9.9|". powierzchnia: ...9,79. h.a.....

o wartości: ..59.9.Q9ł,l...

rodzaj zabudowy: ..8ąr.ąż.......,

tytuł prawny: . X§p9łŁv.ł.?p,ł,qŚ.(.n+.ł?p.+.§ką. .. .. .. .. ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośgi, nie.dotYc.zY.. ...

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: B4t?Ż-..ZO.m. ........ j.

o wartości: ..95.9,o.Qłł. ..

§rtuł prawny : w.sl{M+pttgii r".ul?plrs.\ą

III.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
..ni.ę.dqty.c.zy.

Ztego t}fułu osiągnfem (ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji:
.nię.d9ty.9.1y.

akcje te stanowią pakiet większy niż l0 % akcji w spółce: .nie.doty.c.z.y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .nię.dply.czy.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia ptrynależmego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związkow, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciuw drodze przetargu-należy podaó opis mienia i datę nńycia, od kogo:
. nię.dptyp.ąy

vI.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą2 (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

...nię.§.q!yę.ły
- osobiście nję.d.p.tyęz.y...............

- wspólnie z innymi osobami ..nję.9.p.typ.z:

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzachod i dochód w wysokości: nię.CP!YP.ąY...

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub. jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzińalności (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): .nLę.d9V9ZY

osobiście .nję. dp.ty.o.ł

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż I0 ańudzińow w spółce: .lję.9.ę.tYgz.Y..

$} -ł



3

Z tego tl,rułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv rłysokości: nię.d.atYP.ZY.

vII.
1. W spółkach handlorvl,ch (nazwa, siedziba spółki): .nie.d.oty.cz.y

jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy): .nię.g9ł9z.J,
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .lj9..g9lY9.1l

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nję.d._o.tYęz:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .nję.d9tY.c.?Y.

- jestem członkiem ruĘ nadzorczej3 (od kiedy): .nję.dqty.ęzy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .|!ę..q9§9tY.

Ztego Ęfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .l!ę..4P!YP.łY.

J. W fundacj ach prowadzących działalno ś ć go spo darczą :

.|.1.ię.de!y.ęzy,

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .l!ę..{gtYęrY

- jestem członkiem raĘ nadzorczej (od kiedy): .lję..4gtYgrY.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .nję.dP.U.qz.Y

Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .llę..9gtYS*Y..

vIIL
Inne dochody osiągane z Ętulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu :
.dp.qh.qd z. M.qłu. z.ątrudłip.łią( p,d.0.1.,01.20l9r,dq .31.0820.1.9|):.62955.,Ą5.zł
.dpphp.4.z§4pilł.z.ątłud+ięnją.lrtę.ąą(qd.Q1.0.1...2Q1.9ł..dq.1l.Q§.20l9r.);35.290.łł.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji):
nlę.Cplyp;y

.,i".....

x.
Zobowiązania
oraz warunki,
wysokości):

pienięzne o wartości powyżej 10.000 zŁotych,
na jakich zostńy udzielone (wobec kogo, w

w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki
mviązku z jaktm zdarzeniem. w jakiej

ni.ę.d9tygzy

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): lę.gg.tv.9?){.........

2. W spółdzielniach: .Ęję.§gly9=y.

$* .ł



powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego

za p o darie nieprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a po zbawieni a wolno ś c i.

Sosnowica 30,08.20't9 Q,*wn...ł]d;.!L
0 \l 1podpis)(miejscowość, data)

1 Niewłaściwe skreślić

2 Nie dotya§ działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej i mlierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy radnadzorczych spółdżelni mieszkaniowych

$Jł t


