
..----7 Uząd Gminy w Popielowie

oŚwrło MAJĄTK ovţľË" 
wpţnęľo dn

podpis..............

wójta, zastępcy wójta, sekľetaľza gminy, skaľbnĺka gminy, kĺeľowni
oľganizacyjnej gminy, osoby zarządzalą."j i członka oľganu zarząđzaiącego

gmĺnną ocĺlbą prâţvną oÍal|z osoby wyđaJącej đecyzje adminĺstľacyjne w imienĺu
wójta ĺu

'ą 
l 9i, łQ'1.ţ..

/ţĺ .' ,..........
kd jednostki

(dnía)

TIWAGA:
1' osoba składająca oświadczeni.ę obowiązana jest do zgodnogo z pľawdą, storarulcgo l zupehrcgo wypehlcnla

każdej z rubryk.
z, Jeżeliposzczególne rubryţi nie znajdują w konkľetnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisaó ,,níe doţczy''3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest okľeślić pľzynależnośéposzczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odľębnego i majątku objętegó małrcĺstą wspólnością
majątkową'

4, ośwĺadczenie majątkowe doţczy majątku w kraju i za granicą,
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne'
6. ţV części A ośwíadczeniazawarte są informacje jawno, w częśoi B zaŚ informacje niojawne dotyozące adľesu

zamíeszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca położenia nieruchłtmości.
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po zapomaniu się z przepisami ustawy z đnia 21 sieľpnia 1997 r. o ogľaniczeniu pľowadzenia
działalności gospodaľczej ptzez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz' U. z2017 r, poz, 1393 ze
zm.) oruz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoľządzie gminnym (Dz. ĺJ. z201'9 r. poz. 506),
zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I. Zasoby pĺenĺężnel

środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej:

śľodki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej:
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poţeľzchni: ...
\\ľít

na kwotę: ..\"3"

l5ţ m2, owaľtości: .1'q0,. 9 p. 0. .... ţtuł prawny:

'\'\Wţ
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II.

ĄJ

Dom o
\,N.\n

Ż. Mieszkanie .o powierzchni: .lw., L\ l. ml,o waľtości : YŇç. . M[.. . ...'tytuł pra\ryny :

. [,\ţ.
ľolne: rcdzaj gospodaľstwa:

\rv

Ą\:: 
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Ąr powierzchnia:

o wartości: . rodzaj zabudowy: . .. .\q$:t. . .

ţtuł pľawny: ........ ysţ
Z tego ţtułu osiągnąłem(ęłam)w ubiegĘm ptzychőd i dochód w wysokości: b{'ł\"

4. Inne nieruchomości:

..słţ.

o waľtości:
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ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naleŢ podać liczbę i emitenta akcji: \No N\.V-l

: :::: ::::::::::::::: :::: : :::: :::: : :: ::::::::::::: ::::::::::':

akcjetestanowiąpakietwiększy niŻl}%akcji współce: . . .. \t.bkr^ł ......JI
Z';;g:;;;;il;;i;;ü;i;ili ;;;k; il;'''" ffi;J*"o."ŕ;;;'; .. \}'\ţ. Ňh''l' .v. )\
Nabyłem(am) (nabył mój mďżonek, z vłyłączeniem mienia ptzyna|eżnego do jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zvłiązków, komunalnej osoby pľawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze pľzetargu - na|eĘ podaó opis mienia i datę
nabycia, od kogo:: s**l\ :
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1. Prowadzę działalnośó gospodarcząl2j (nalezy podać formę pra\'ŕną i przedmiot działalności): ...

\r'x.. :M\'1'
osobiście

wspólnie z innymi osobami
\^,b-t \s\*

" "t
Ztego ţrtułu osiągnąłem(ęłaĺn) w roku

2. ţV spółdzielniach:

jestem członkiem zwządu (od kiedy):

i dochód w wysokości: .........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub j

Ztego ţtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w sokości:

działalności (naleŢ podaó formę prawną i przedmiqt działalności): '
osobiście. ...\\}Ł' ..'\s\u.tĺ.l._-" 'Ţ ' 'Y'

''\''\"""1"'..
wspólnie z innymi osobami ..\,$....N\x t'il\l

'ł......

pełnomocnikiem takiej
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

\ĺ\'\Ł
Z tego ţrtułu osiągnąłem( ubiegţm dochód w wysokości: ..

gospodaľczą:
....bĄ}ł-..

3. W fundacjach prowadzących

jestem członkiem zaruąúi (od kiedy):

.\ĺ).Ńç..
jestem członkiem rady (od kiedy):

.:: ::::: :: ::::: : ::\i\Ň' \ÄĄi,-ĺ' ::::'
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) p 1okil uÜiegłym dochód w wysokości: ....

.)ĺ\t*. .\r\\
VIIII. Inne dochody osiągane z tytułü Łatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej lub zajęé,

j estem członkiem komisj i (od kiedy):

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego ţtułu:

:::: : ::::[ţ"Ń1,'\^,,,\.ţ*Ń:::: .\Ń::}N::::S\:;\.ů,.iI*0:'t.. :5;:[ţĺ;.[ .ţ,*.l'

IX. Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10 000 z-łoţch (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych naleŢ podaó maľkę, model i ľok pľodukcji): ..

5. :\W\N i)t:ľü lM}:]::

X. Zobowiązania pienięzne o waľtości powyżej 10 000 złoţch, w tym zaciągnięte kľedyty
i poĘczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zduzeniem, w jakiej wysokości): ....
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 Ş 1 Kodeksukamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy gtozi karupozbawienia wolności.

î u$,ńNü13.p.,.ţ.\n -.fs},\ u ,

\ 
1mieiscôwość,'data)

...\).oĺ-. \K-
(podpĺs)

[1] Niewłaściwe skľeślíć.
[2] Nie dotycry dzíałalnośoi wytwóľczoj w ľolnĺonľle w zakľesie pľodukcji ľoślinnej izwieruęcej,w foľmie ĺ zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘczy rad nadzorczych spółdzielni miesz,kaniowych.
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