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1. osoba składaj4ca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie
doĘczy''.

3. osoba składajqca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynateżność poszczególnych składników
majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspólnościq
majqtkowq'

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchom&6|r'v ri:ltll*firirlii mfliąt|{0'#}{:!i
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Końskich
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczĄprzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z2a17 r. poz. 1393) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r.

o samoządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspołnoŚci majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone w waIucie polskiej:

FałkÓw, dnia 30 kwietnia 2019 roku
(miejscowośĆ)
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- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: fle dotyczy

- papiery wartościowe : n ie- -dolyczy
na kwotę: nie do..ty-czy

lt.

1.Domopowiezchni:142.-m2,owańości:..!.-Q-o-,,p^Q-o.złtytułpraWny:w-tą.lq'śĆ.:'r'

2. Mieszkanie o powierzchni: 1ie -dplyczy
3. Gospodarstwo rolne:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: 0,00
4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: p-'-4-Q-Q-3-.!a , o wańoŚci: 
';!"-0^Q -0-0-0- { , tytuł prawny: y].a91o-ś9 ;m3lłeń9ka Yvgp-Ó-]1ość mają.tkowa

Budynek gospodarczy o powierzchni 120 m2 ' o wartoŚci 50 000 zł - własnoŚÓ - małzeńska wspÓ|nośÓ majątkoWa



ilt.

Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych - na|ezy podać liczbę i emitenta udziałow:

/
n"ie doty-czy

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w społce: nie'$'gty"c"ąy.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysoKoŚci: fl.e-..Qgtyczy

lv.
Posiadam akcje w społkach hand|owych _ na|eŻy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

. fle do--lyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie-.dq!y".c""4'y..

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek' z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytoria|nego, ich związkow, komuna|nej osoby

prawnej |ub związku metropo|ita|nego następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze pzetargu * na|eiy

podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie- dotyg_zy

vt.
1. Prowadzę działa|noŚć gospodarcząz (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci):

- wspÓłnie z innymi osobami: n!ę..do!ycz'y-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci: 1'j"ę 'd-o-!y9;y-..'

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

nie- dglyc"z"y

. osobiŚcie: n"ie. .do-!y""ęy

- wspolnie z innymi osobami: fie -dolygzy'.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: pie- -d"9!y-c11 ....,'..'......

vil.
1. W społkach handłowych (nazwa i siedziba spÓłki): 1j'e'$9".tyczy

- jestem członkiem zauądu (od kiedy): fle p"o1ygzy.

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): n!"ę^.'-Qgtyc"z'y

- jestem członkiem komisji rewizyjnej(od kiedy). nle d-o..ty.c".zy



. - jestem członkiem zarządu (od kiedy): fle .{.o.!yc-zy.

,
/ - jestem członkiem rady nadzorcze'|3 1od kiedy): gę 'd.o.-tyęy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): I'!9''g9-tyq-zy,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: 1ti"ę dolyc-zy.

3. W fundacjach prowadzących działa|noŚć gospodarczą: .1t"ie d"q!y""9.1y....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): fl"ę..Q.o--tyc-zy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): pie.dgtyczy

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ni"ę.9"p-!y-ę11...

vlil.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub łnnej działa|noŚci zarobkowej lub zajęĆ' z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytułu:

Ę'ynagrod3".e-nię.zty-!vl!'p.rąc.ywGm11n"ęjKomisj!Ro.zw.!'ą.zyw

Ęyn a g p.$;ę n.i ą. z" ty-tvlv."qm o"rły z] e"c e 1 i"e ; 6-7 5' 
.1 

3.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10 000 złotych (w pzypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podać markę, model i rok produkcji):

nie d-o--tyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyŹej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki na
jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

nle dotyczy

/rreu:4*



Informacje zawarte w oświadczęniu majątkowym są jawne , z wyłączeniem informacji o
adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

(afi.24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo'rządzie gminnym (tj. Dz.IJ' z20I9 r.

poz. 506).

!-al.!-o-w,'..-{.n!9-3-0-.kwię-lnę?.0-1.9-."rp-!ttł
(miejscowość. data)

I NiewłaŚciwęskręślić.

' xi" doĘczy działalności w1twórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roŚlinnej i zwieruęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego., Ńię dotyczy radnadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


