
z dnia 2fi lutego 2003 i

Znacznik nr l11

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radne go gminy

i' •" do

. dnia . r.

z prawd?, starannego i zupełnego wypefnfenla
Uwaga:
1. Osób

Każdej t rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależna^ ;>..,.•.•'> :r'l~iv h składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego małżeńska, wspólnością,
majątkową i

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie p sianie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięine.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w «e.sci B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZfcŚĆA
Ja, niżej" podpisany(a).

urodzony^) .................. &£._.
nu f

• m ;-; i -:•<:-' -T i : .^ ifliiko

<,.tf.Q.& A ........ ............................... w
....... r n* u&t / ......... t

lub

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia S marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D?, U, z 2017 r.
por. 1875), zgodnie z art. Z4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wcnodza.ce w skład małżeńskiej

ści majątkowe j lub stanowiące mój majątek odrębny;

pieniężne:

pieniężne zgromadzone w walucie

pieniężne zgromadzone w walucie obcej: /?/.f

- papiery wartościowe;

.. na kwotę, a'.e.

Zeztniinj

2017 f.

przez ^ l pki l rd^poriądzcnu Prezesa Iłidy Minułrów ^ dnia 2& czei-wca20l'? r. nnicniaĵ ccgo
wzorów forcmUm-; y [iświa^CZCli inaj łtkowycli rjtljiegH ^minyh wójln, zasrĘpcy woju, sckrclarz,! gminy,

giriuiy, tierowmkd jcdmjsrkf organizaLnvfncj gnimy, osoby Z4iẑ dz;i|̂ ccj L uzhmkj organu zrządzającego gminną nŁ(]tfl
oni? osoby wydającej decyzje aifminJiiracyjEie w imieniu *njra (Dz. EJ. póz. 129B). Hoic wrt7.Tn w życic z dniem l lipca
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1. Dom o powierzchni: ...-̂ .Ó O. m', o wartości:

tytuł prawny: Li.F.&JCrc^t

Z Mieszkam? o powierzchni^jf^aAt/fj, m', o wartości: ....&.<?.....£!&*. y. f.a,.
tytuł prawny: /M* d.ottyćZtf

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa śLółfi&tł.cxjłttXł^ł,Qfj3£* , powierzchnia-
o wartości:
rodzaj zabudowy; iftff

tytut prawny: ..
Z tego tytułu osiagnailem(ęlam) w roku ubiegłym przychód j dochód w wysokości: ,.2£. f/OG, i?.f.

Ą. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

o wartości: I?.E£ dU/0.£*/ - -

tytuł prawny: ....me.. ..J.ff

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i enulenta udziałów

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .......... .t. afałAC,

Z te§o tytułu osi ą gnałem (ę fam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...JŁĆ d&J.Lff.zi.i

2. Posiadam udziały w innych spółkach handfowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:.

Z tego tytułu osi^gn^lem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,0..̂  AMuć&i.,

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

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

t tego tytułu osiągnąłem jęłam) w ruku ubiegłym dochód w wy^okośtf ...&.'£ ..

2. Posiadam akcje winnyrh spóffcach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji

Z lego tytułu Oii^gn^lernĘ^Iam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: &>£:.
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V.
NabyłĘm(anri) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia l datę nabyci^ od kogo:

.£.„'.£ ć*.Q.ti,/.t.Zt.J

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać1 formę prawną i przedmiot działalności):

M.*.*. .. L
-osobiście ffi-&

-wspófniez innymi osobami ft.f. c ^ . t . y *j

Z t^go tytułu osiągnąłem{e;łam) w roku ubiegłym przychód i docbod w wysokości
2. Zaradzam działalnością gospodarczą lub jeslem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): &*•&• ĆX

-osobiście - toł£ fut&tfclcy

-wspólnie z innymi osobami j?.itf jCtAUf-cSt*./ -

Z (̂ go tylulu osiągn^łemfęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ćł.\£

VII,
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): .#.-.£.

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): Jj.n?

-jestem cHonkiem rady nadzorczej (od kiedy). t.\-.i. >3-£-Łi,fś.-,t4

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) i.U£. JAŹU^AAŁ^

Z Tego tylułu osia.grąłem(ęhim] w roku ubiegłym dochód w wysokości: tit*. Aa/y/JŁu

VIII,
Inne dochody osfagane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdrgn lyLulu: 3.Z&G.—,&f.er.a f.jX.tfft.^A --

*3j*&&f*

-
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złolych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model j rnk produkcji): M

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w łym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w związku z akim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy^), Iz na podstawie arl 233 £ l Kodeksu karnego za podarue
nieprawdv lub zalajciiie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.




