
uiiżĄD HiEJ§Kl łY LUBYCZY KROLEY{§KIE;

KAl{cEl_ARlA oGoLNA

-05- l 8
9
i* 2020

=o-

,_fi
o

OŚW|ADCZENlE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzające1 iczłonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobywydającej

decyzje administracyjne w imieniu wojta 1
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk,
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy wpisaĆ,.nie dolvczv",

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5" oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
\../ 6. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci,

czĘŚĆ A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 21_ sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaInoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2017 r, poz,1393) oraz uStawy z dnia

8 marca1990rokuosamorządziegmlnnym(Dz.U.z2011 r.poz.l-B75),zgodniezart.24htej ustawy

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj

majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne :
-środkipienięznezgromadzonewwaluciepolskiejl'pL,*,*-...h,,o.affi,,,,ffi>

urodzony(a) ..2,.5..,.R, Ąg9.X,,.v-.....,.... * VolJ^Óóąl,a. - ., . ..

- środki pienięzne

(imiona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

- papiery wartościowe :
...........t-Lre.,,.,



2.Mieszkanie o powierzch ni,..9.2,.m2, o wartoś ,i ...A2O Wa.6ruł prawny:... Ufr*n62-)'alą

3. Gospodarstwo roIne :

rodzaj gospodarstwa:..,,.........,..., powierzchnia:"""""""",

rodzajzabudowy: ..."..... ........{-L;e...,,.Lj.\Qk(ĄLĄlĄ.
JJ

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:..................

4. Inne nieruchomości :
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lll"
posiadam udziały w społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

ll

I
l

udziały te stanowią pakiet większy niż1,0% udziałów w spółce..,...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w 
ryyso,kości:

lV.

Posiadam akcje w społkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

akcl'e te stanowią pakiet większy niż I0 % akcji w spółce:
,u^ż....,.d,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.....,,......,.......:.,.."",l"

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

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

ll.

1.Dom o powierzchni:....,,
cŁ!& 

..,.,.tytułprawny:



I
- wspólnie z innymi osobami .....,.....,,......§.....f ..,,...,.,....

.. Ł-ż*:d...... O.\*ąął'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wt'sokodi:...,.,,.....,....,

2.Zarząozam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : .,.,..,...,,,...
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1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki):.....,,.

a{=(....dĄ*ą
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):..,

...La,..y,...,. A,o.Ęu1

tl
..,U;:; j-:(.... .ada.uaJ_\

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:........,,,........

2, W spółdzielniach:

hr,.Ad=v!1

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):",,
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- jestem członkiem komisji

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):,..........,.,..

- jestem człon kiem kom isj i rewizyj n ej (od kiedy) :.,.



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):......."

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działainości zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:......... 
r l

t*;{... .61Q.§aa.lł?. +JL

lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

nalezypodaćmarkę,modelirokprodukcji):.,'...'........

...,..,..L.{łiL.....A a!*,.c!-N...... ...
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....

..r};.C.
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):....,...

- jestem członkiem rady nadzorczej i;ti"j;i, 
',' 

... . , .c!^i,. . ńIókĄ,rŁłą,..,,,, . ,, , ,,
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- jestem człon kiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) :..,

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

"""",("U-t,



powyższe oświadczenie składam świadomy, iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie

prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściwe skreślić.

Nie dotyczy działolności Wytwórczej w rolnictwie w zokresie produkcji roŚlinnej i zwierzęcej, w t'ormie i zokresie gospodorstwo rodzinnego.

Nie do,tyczy rod nodzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

>lCr.;ua

1.

2.
)

cZEśĆ B


