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2' Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisaó ,,nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ió przyna|eżnośó poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością

majątkową.

4, oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działa|ności gospodarczej

przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r' poz' 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz, 1875), zgodnie z art'' 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład

małzeńskiej wspo|ności majątkowej :

l.

Zasoby pieniężne:

. środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: 82 000'00 zł

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: nle dotyczy

- papiery wańościowe: ni"e..Q-o-ty.c""4y

Dom o powierzchni: .1..9-0

Mieszkanie o powierzchni:

Gosoodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

....''f2,owartoŚci:-2--4"5..0-00-'00złtytułpraWny:w.|a9o-Ś*Ć.......

m2' o wartoŚci: tytuł prawny: .1ię. dotyc"zy ....

uŻvtki ro|ne i |eŚne , powierzchnia: 7,,p;!ha, o wartości: 100 0-0.0'..0..0. 
-z-|

il.

1.

2.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:

4' Inne nieruchomości:
powierzchnia 112m' budynek , o 46 000,00 zł , tytuł

własnoŚĆ

i,i:i,ii ,,,ijo,itit i,.y.l,.'. ó óó'ł l".ń

go"9p"oda1g-4y wanoscr: prawny:
Własnosc

-aĄ,



ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych - na|eŻy podać |iczbę i emitenta udziałow:

nlę.do.t'ycry

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg,lym dochód w wysokoŚci: nie dotyczy
tv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych _ na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:
. n je- dotyg-zy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w spÓłce: nie- dotyczy

V"

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek,zwyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostki samorządu terytorialnego, ich związkÓw, komuna|nej osoby
prawnej lub związku metropoIitaInego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podac

opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.
1' Prowadzę działa|nośc gospodarczą2 (na|eŻy podaÓ formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

nie- 
-do!ygz"y- .

- osobiŚcie: 1ie. d"olyczy

2' Zarządzam działaInoŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em/pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na|ezy
podaĆ formę prawną i przedmiot działaInoŚci):

n je- -dotyczy

. wspÓ|nie z innymi osobami: nie d.oty.czy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 11e Qglyczy

vlt.
1. W spółkach hand|owych (nazwa i siedziba spółki): nie do-ty-g7y-

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '..nię d.p-!ycry...

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): . 11"ę...d"-o-[yczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 1ie do.ty.czy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 1i"e.$oty.czy



2. W soÓłdzielniach:
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- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie. d"olyc.zy

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .1ie-.-do!y".c""4y.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: 1ie do-fyczy 
..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...ni"ę.!g.tvcły

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 1i"e doly-g*zy

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie- dglyczy

vt!t.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęĆ' z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

z tvtułu zatrudnienia: PZoz 6510,00 zł brutto, UG 29627 ,20 zł brutto

s|R 120'00 zł brutto

7w1"9! p-g-d altg a kgy-z"owe-g"9 f p e, J-5, 71

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy

podaĆ markę, mode| i rok produkcji):

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty ipozyczki oraz warunki na
jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w.jakiej wysokości):

. . 1ie dolyczy-

I' l"q



PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 $ 1 kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.

FałkÓw. dnia 26,07,2019 roku
(miejscowośÓ' data)

l NiewłaŚciwe skreślió.
2 Ńie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakręsie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nię doĘczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


