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OŚWUDCZENJE MAJĄTKOWE

radnegn gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego : prawdą, starannego l zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
Z. Jeżeli poszczególne ni bryki nie znajdują w konkretnym puypadku za stosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana Jest określić przynależność poszczególnych ikładnHtów

majątkowych, dochodów i lobowiązari da majątku odrębnego l majątku objętego mahćBrisk^ wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o sianie majątkowym dotyczy majątku w kraj u i za granica.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W .....M • A oświadczenia zawarte są Informacje Jawne, w .-.••' i B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skradającego uświadczenie oraz miejsca połażenia nieruchomości.

A
Ja, niżej

w

(mteptt fitrudmenla. Elanowuto lub

po Łapo^naniu się z przepisami iislawy i dnia S marca 1990 r. o sam orędzie gminnym (Dz. U. z 2017 r,
póz. 1875J, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące niój majątek o

Zasoby pieniężne.
-środki pie-nięin e zgromadzone w walucie polskiej:...

- środkf pieniężne zgrom3d?Dne w walucie obcej:

- papiery wartościowe:

na kwolij:

z dnu 28 czerwca 2017 r. fTtucniającegE:7f. amjana wpnjwadztmą przez § l pkr l roŁpcimnlierria Prezes.] Racly
d?enic w spfawic określenia ̂ zoriw formulariy oJwj^Jczcń inaJE|[łLt>wyc[i radnego gminy, wójta, zaalepty wńjla, sekretarza _

ginuiy, kierownika jednostki organizacyjnej gmmy, osoby jarz^dzająccj i członka mgaau zaiz^dzajaccgD goiiona. Q
. osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz U. po?_ 12VSJ, klarc wc^lo w życie ł. dniem

2017 r
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tytuł prawny:
2. M lesz kanie o powierzchni: ^rr^T.*„ . m*d o w* ._

tytuł prawny: A^&-. tifr^tt&Uri
3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: T̂ T̂ :: powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy: .,
tytuł prawny: -
Z tego tytułu osia.gna.łemłełam) w roku ubiegłym pnychód l dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

..iiuajpJ.â ^

tytuł prawny:

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

w których utaestnfczą takie osoby - należy podać liczbę, i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiajgnajem(ęłam] w roku ubiegłym dochód w wysokości:

'.. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - pależy podać liczbę \ emitenta udziałów:
.fe-UU,
JZ2Ł

Z tego tytułu osiagnatemfelarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać Ifczbe i emitenta akcji;

akcje le stanowią pakiet większy npż 10% akcji współce:„„

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

1. r.i i i akcje w innych spółkach handlowych - nalepy podać liczbę i emrtenta akcji:

.«LtU :
Z tego tytułu osiagnąfemfelam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V,
N 8 byłem (am) (nabył mój małżonek, z wyleczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawne] lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: -

VI.
1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podar formę prawną i przedmiot dzjałalności)

-wspólnie i fnnymi osobami

Z tego tytułu osiągnąleiTi(ełani) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością, gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalnoci

(należy podać formę prawną r p rzed1 m i o^ działalności):

- osób i ści e

- wspófnie z innymi osobami

Z tego tyiuLi osiągnałenijęłam) w roku ubiegłm dochód

VII.
W spółkach handlowycb (nazwa, siedziba spółki): „—/L:

-jestem członkiem zarządu {od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komiki rewizyjnej (od kjedy)
.

Z tego tytułu osiągnąłemjęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
1 M - dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub nnej działalności zarobkowej lub zajęć, Ł podaniem
kwot uzyski wanvdfcz^3zd ego lytuUi:

^JKaKu^-^3^III^3S^»J2 T
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IX.
Składniki mienia ruchomego a wartości powyżej 10000 złotych (w^prjypadkij, pojazdów mechanicznych
należy podać markę. modcM rok

. . . . ,

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty J pożycz" oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości]: ......

AA^
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Powyższe oświddtzenJe składam ś wiadomy (a), " na podstawie ar t, 233 5 l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawiania

, U)/f




