
I
{ {lfi iłr.'j 1j*iili*iJ{]t*ń ł1ffiJątkolflyeil

$ł}ko.;;ii,ł .n, ł.ri,; ..łli p1.|". br f
ośwlRpczrN I E MAJĄTKoWĘ l'} ;.y ii i l.'': o.'';'..i;ł}iia. iiiujduii' .i'

wój ta, r a stę pcy .9j.t3,.qęŁt ę.t.ą

)sW|ADczENIEMAJĄTKOWĘ l;l1tiiii.' .,,ł't'" i]Jłflł-8znajrluj*ri.

i{tł1* s ka r b n i ka gm i ny, k ie row n ł ka 1 ed n ost fi 
łoi gaiiizit'łjhćT BlłłW

osobY zarzą
:.l:ffI.Y9JJJi's.95.{9.t"arlęę4p5Karpn|j(a 

gmlnY, KlerownłKa Jeono5IK| orBan|u dUyJIIĘJ BIfin
?;?.złiiitlĘcej i członka oTłEhń zarządzającego gnrlinną osobą prawnQ oraz osoby wydającej
:i.f.. "**{ ...l.ł:;..tsćivżiE. aB*rinistracv!ne w irnieniu wóital.. ;. :.f.. " Esd .; 

Ąi;. 
tsóiv ż! E.tfth i n ist ra cyj n e w i rn i e n i u wój ta 

1

"".."iT.."..,..
lifr',qu',$!:. Tł),-. ailnnB-ffi.##*u

Uwaga: ANI}ńE
1. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotvczv''.

3. osoba składaiqca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczególnych sk|adników

majqtkowych, dochodów i zobowiązań do majatku odrębnego i majqtku objętego małżeńska wspólnośclq
majqtkowq.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca potożenia nieruchomości.

czĘśĆ A

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziataIności
gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje publiczne (Dz. U. z f077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r. poz' 1875), zgodnie z art, 74h tej ustawy

oświadczann, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej wspó|ności majqtkowej lub stanowiące mój

majqtek odrębny:

l.

:H:l''TJill,i" .*,.*"ozone w walucie potskiej: ,....55(*,.ffi....,....
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Wartości: '... tytut prawny;

wartości: .'.. tytuł prawny:

H.

: :::: ii: :i:t:: : : ::::::: :::::"*:: - : : ;.i} i;,#r,w: : : : ::::: :: :::::::
Uń

udziały te stanowią pakiet większy nii.7a% udziałów w spótce:

Z tego tytutu osiqgnq.}em(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '...'.',..'...''.

tv.
Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|eŹy podać liczbę i emitenta akcji:

.''..,.,.,.n'lł,,', ał,sł y,c ł:,1 y.

akcje te stanowiq pakiet większy nii 10% akcji w spółce;

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...........'.'.'.

il.uytu'1,*) {nabyt n'lój matzonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)

od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita|nego następujqce mienie, które podlegało
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- osobiście

/ _ Wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ..''..'.........

2" Zarzqdzam dziataInością gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em, petnomocnikiem takiej dziatalności

{należy podać formę prawnq i przedmiot działaIności): '......'.....'..

- osobiście

- wspó|nie z innymiosobami

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; '........'....'''

vll..t,
1. W spółkach handIowych (nazwa, siedziba spółki): .,,'.',.'..'..,#'(',,a!#L.}WgU

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy}:

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

* jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegiym dochód w wysokości;

2. W spółdzieIniach:

lk *!ll
* jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej" (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej{od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: '.........,-....

3' W fundacjach prowadzqcych dziataIność gospodarczą:
aW.,.'kJ,p'-tuF,,,ł+:t (

_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osiqgn4tem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...''.''.''.'.''

vlll.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

kwot uzvskiwanvch z każdeso tvtułu;
ńji'd'']ti?*ję.::..N-:n&ś;i;i;: ,W,ńt,'i"i,k;.,;'-.-'-i.,-.-.ił.

lx.
Sktadniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (q o1zypadtu pojazdów mechanicznych

należy podać markę, modeI i rok produkcji): ..'.'.'.....,,',,,'.,,.#,|.9.,',.a.kiłil,#,Li ..,.''...,'.'.....'...','.'.sc

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciagnięte kredyty i pożyczki oraz

]ii]]ll l1]::::':::::.T:::::::i:::::::f.:..:.:,ł:łłWi:*::::::]l]:i1i1l].ll]]l]]1]':..v0

łft^b



Informacje zawartę w oŚwiadczęniu majątkowym są jawne, zwył"ączeniem informacji o

adresie zamteszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art' 24i ust. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz'U, z2019 r.

poz. 506).

Powvższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Iub Zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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(Podpis) u

(miejscowość, data)

Niewtaściwe skreś|ić.

Nie dotYczy działalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego'
u Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzie|ni mieszkaniowych.

produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie
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