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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

* l **A-I ., dnia JflA^MŁ r.

Uwaga:
1. Osoba ik^drij.^r.1 oświadczenie uLui1.-.! i? in.i jest Hc zgodnego z prawdą, 'frfrim^rrn • zupefnego

każdej? rubryk.
2. Jeiell poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Oso&a składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objełego ir.ili-.TV-i wspólnością
majątkowy.

4. " .'.u • .1 nn o Stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju l za granicą.
5. Oświadczenie o • "IM majątkowym ob0|muje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A . vr-.T., i. - • i. zawarte są informacje Jawne, A części B . i informacja niejawne dotyczące

zamieszkania sktadajacej>o oświadczenia . . .- miejsca poToienia nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja^ niżej

jairudnî nhi, Itinowi^ko lub funfccjaj
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2017 r.

póz. 1S75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wehaJgące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne
-środki pieniężne zgromadzone w waJucN? polskiej; ...

DaL*.„G»£tiX>».At!fr .iftń r̂Ł^ r̂:î

-irodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1/0̂ -- .

v -;-; -; "T"i\
papiery wartościowe:

na kwutej. ...

^ Ze zniuiiif wpntwjid/flTuj przez & f pkf l ri>/p«>r7'jJicn]a Hrezcs^ Ridy Minjslrów /. ilma 28 czerwcu ZU17 i.
wyprawili określenia W2010W lOnUulKny mwiadc/cń iji!1JJ|łkowych IJdneyU gmjnj, Wfrjla, ZJfil?pcy woj Ta, SCkicLiria

gminy, kierownik^ jnliiosrfci organizacyjnej gminy, nwby Łirz^dzającej i członka oiKiinii zaiz^diałąccgo gmmn^
ora? osoby wydajiactj decyrjc adminislra^yjrti: w innemu wójla (T)z. U. póz. 1298).T»re - .-•> w tycie z. dniem l \ipc-t

2017 r.
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l Dom o powierzchni: ./IwJ mz, o wartości:

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartości: ' .\M-*L-- .^^

tytu! prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..,.P^P&^ttw.-.,,<ftM^ powierzchni
o wartości ,L.,..„„_ f

rodzaj zabudowy:. ̂ JSa^UofeW .̂̂ .̂ MWfiA^̂
tytuł prawny: L '̂̂ \AT .̂̂ ...̂ Vtó:S.iŁłA^k^̂
Z tego tytułu osiaignąlerriJĘlam) w roku ubiegłym przychód l dochód w wysokości:

4. lnr>e nieruchomości:
powierzchnia:...

o wartości: .........

tytuł prawny: ........ Mv î̂ .';̂ .̂..̂ ;0^

NI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestnłczą takie osoby - należy podać liczbę j emitenta udziałów

udziały te stanowią, pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
i.\^ .̂.„£rtwQ*M£AiA.

Z tego tytułu asiajgnatem[ęlam) w roku ubiegłym docrod w wysokości: _

2. Posiadam udtialy w innych spółkach handlowych - naleiy podać liczbę, i emitenta udziałów:

„I™ZI"!LL^̂ ^
Z tego tytułu osiaenatemtĘlam) w roku ubiegłym dochód, w wysokości:

,w. ^ ̂
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem grninnyth osób prawnych fub przedsiębiorców,

w których uczestniczy Łakie osoby - należy podać liczbę i emilenta akcji.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce1

Z t ego [yluiu osJaigii^[em(ęldni) w raku ubiegłym dochód w wysokości: ,JAA*,Sl*T U

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych-nałezy podaćficzbsi emitenta akcji: ..„.

Z lego tylulu osiągn^Feirt(ęlam) w roku ubiegłym dochód
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v.
Nabyłem(am) [nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne}, jednostek samorządu terytorialnego, ich
iwiazków, komunalnej osoby prawnej |ub związku metropolitalnego następujące mienie, które podległo
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis miania [ datę nabycia, od kogo; -

Omitau,

VI,
1. Prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę prjawrją i przedmiot działalności):

.....UŁt*.
- osobiście

- wspólnie i innym f osobami...

Z tego lylułu osią£na.lem(ęlam} w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalności ą gospodarcza, luh gestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawna, i przedmiot działalności):

-wspólniez innymi osobami

Z tego tytułu o^gn^lem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: \AA£ j

VII.
W spółkach handlowych [nazwa, siedziba spółki): AftiJL.

zarządu (od kiedy):
v"rj -• "TjC "-"T '

g™j

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): rV,.O.£-. ĵ iWftJ-LiMĵ

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąlemtełamł w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
hne dochorfy osiągane z tytułu zatrudnienia lub ijinej działalności zarobkqwej lub zajęć, z podaniem

uzyskiwanych z k a ż d o tytułu: ̂ .
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w, przypadku pojazdów mechanicznych
nafeży podać markę, model i rok produkcji):

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyjej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(aK u na podstawie art ?33 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub Rajenie prawdy §rlłzi kara pozbawienia wolności.

M




