
Urząd Gminy w Popĺelowie
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kieľownika jednostkikretarza gminy, skarbnĺka gmĺnyo
organiza"yjn"j gminyo osoby zaľządzającej i członka oľganu zarządzającego

gmĺnną osobą pľawną orazosoby wydając9j decyzje admĺnistľacyjne w imieniu
\ľójt2 tll

sŘą.ę*.{k.......
(miejscowość)

. ł*.QÎ.,.?.a.,{ťr.,.......
(dnia)

UWAGA:
l' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, staľannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z ľubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubľyki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania, naleĄ wpisać ,,nie dotyczy''
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczegó|nych składników

majątkowych, dochodów izobowiązah do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe đotyczy majątku w kĺaju i za gľanicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wieľzytelności pieniężne.
6' W części A oświadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częŚci B zaŚ infoľmacje niejawne doţczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dĺia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pľowadzenia
działalności gospodaľczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z20t7 t. poz. 1393 ze

zm.) oľaz ustawy zdnia 8 marca 1990 ľ. o samoľządzie gminnynr (Dz. U. z2019 r. poz. 506),

zgodnie z aft. Ż4htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub starrowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : .....2{..ľ.ę.2

śľodki pieniężne zgromađzone w walucie obcej: .

. . .Ą{ l.F. ..?,".Ţ,\.Ç.z'.Ť. . .. .

papiery waľtościowe: ... M l.â...?łrz ç?.Ż..

na kwotę
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II.
1.

)
J.

4.

Dom o powieľzchni:lJG.-*7:1ţ?.d... mŻ, o waľtości: .... tytuł prawny:

Mieszkanie o powierzcl'ni:Nl,Ę.?.-.řľÇl3m2, o waľtości: .'. tytuł pľawny:

Gospodarstwo rolne: rođzď1gospodaľstvła: ţ,l.ž..?P.ĺ.Y.ę?.:l.. . . ', powierzchnia:
o waľtości: ... rodzaj zabudowy:
tytuł pľawny: ...........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości: . . . .
Inne nieruchomości: powieľzchn ia . . .N. ţĘ . 2aî y ţ. !.ç

o wartości:
tytuł prawny: ....

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:
.. g.l.ç,.,w.Ţ:1 ś.?.1... ..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na\eŻy podać liczbę i emitenta akcji:
. }).i.€. . -Đç T.v .ç.ą .Lx.

Z: ;;g:,;ń; ;;';;;;';i;ilj ; .;il ;;;';; ffi;; ; -'*ä'
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia przynaIeŻnego do jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostek samoľządu
teľytoľialnego, ich związkow, komunalnej osoby pľawnej lub związku metľopolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w dľodze przetaľgu - na\eŻy podaó opis mienia i datę

nabycia, od kogo:
. !ł.].Ë. .řp/7.v.ç. ţ.3 .
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vI.
1. Prowadzę ďziaŁa\nośó gospođarcząÍz] (na|eiry podaó formę prawną i pľzedmiot działalności): ........

..N./€..âş.Ţ.?.ç?.'ĺ

osobiście

wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości: ..... .. .

;.;;;;;,|"^ il'|*^;;il ;;;,p":,;;:;;;il j;;ä oä**,;';il; o;;;;*;;;io'". i"i'ł
działalności (naIeży podaó foľmę prawną i pľzedmiot đziďalności):

osobiście. .. .p.r.F. ..-%.T.ţ(c.z..'t.....

wspólnie z innymi osobami .

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

VIT.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zaľządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nađzoľczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

2.'W spółdzielniach: ...u]t.. fu'ĺÜ.l.ą.ę 1

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rudy ĺađzorczejĹ3) (od kiedy):

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ..

3 . W fundacj ach prow ađzący ch działalno ść go sp o daľczą :

ĄJ



jestem członkiem zatządu (od kiedy): .

jestem członkiem rady ĺadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IX. Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychnaleŻy podać markę' model i ľok pľodukcji): . ..0p.â.(..CI.ţ.,*2*zĆ,ĺ^...
ç!.Tez.F.a...ç..ł...-..?sx.ţ.r,.../..?.Ęa...ĺ{ł!a....ł.ş'}ŕ.{.....Í..!ł,ilp.2-[.:\,.Gł.*.ł.Ł.{. ..,

X. Zobowiązanía pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych, w tym zaciągĺięte kr'edyty

i poŻyczki oraz waÎvnki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakím

zđarzeniem' w jakiej wysokości): .....
...uG...,Đg.?.4?.?.,..
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cznŚĆr

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego za

po danie nieprawdy Iub zataj enie prawdy gt ozi karu pozb awienia wo lno ści.

,fŤoq. .ç.4!.ü .^ (..ç?ł,. P. łÎ.ę .'"'7''"'
(miejscowość, data)

ý se/r r"" u-
(podpis)

[1] Niewłaściwe skľeślić.
[2| Nie doţczy działalnoŚci wytwórczej w rolnictwie w zalaesie pľodukcji roślinnej i zwierzęcej' w foľmie i zalľesie
gospodaľstwa rodzinnego.

[3] Nie doţczy rad nadzoľczych spółdzielni mieszkaniowych.
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