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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

., dnia

4. Oświadczenie o stanjv mająlkowym dulyciy majtku W kraju i za gran|cqr

5. Oświadczenie Q stanie maj^lkowyin h •. .mi również wierzytelności pieniężne.

6 W części A oświadczenia zawarte &ą informacje jawne, w czcicj <, iaś infcrmacje i .-
•,•!.,- 1 ,i . . oświadczenie oraz mieJKa położenia nierucnomoścL

Uwaga:
l, Osoba składająca oiwiadczenle obowiązana i"1,! dc zgodnego r. prawdy, starannego r zupełnego wypełnienia

każdejr rubryk.
1. Jezarl poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypacEku zastosowania, należy wpisać „nie dotyoy".
3, Osoba składająca oświadczenie ..-\> •.;,-. \ > jest określić przynależność poszczególnych składników

i, dochodów i jobowl̂ zan do majątku odrąbnego i majątku objętego i. iN--nsl- j wspólnoitią

dotyczące adresu

Ja, niżej podpisanyta), „
11 nazwisko nirff naEwi^kn

urcMdzonyCa) >

po zapoznaniu się z przepisami ustawy ? dnia B marca 1990 r o ^amorządzie gminnyrn (Dz. U. z 2017 f

poi, 1875), zgodnie z art. 24h tej u^iawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sktad małżeńskiej

wyporności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

\.
Zasoby pieniężne;

-srodkf pJeniężno igrum^dzone w walucie polikie : ...•*..:.<,...' „Si...**-..'...^-—- i.:...,. ,.-..-. ....-.^.

H---•--— -V -•

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej; f,^^^^Łi,.^'.ź.-..-L.^i^-^.

- paplety
,nr.rv^

na

zmiany wprowadzunjprjc? & l pkr l niTiwr^^JtcnidPrnicsa RddyMmistrówzdmii 28 czerwca 2017 r. zmieniającego
ptiiwfc okrciltn ui î ^oró* fonnuJiiniy OŚWiiiJiLicli iTUij,flkił*yLJi jadncgo gJluny. wcijln. za?(?P^y wófla, seluetaî Ji gminy,
gmiay. kierownika jednostki orgjmejcyjTKJ eininy, o^ijby zaiz^dzaj^ccj i członka organu ziirifldzfjgccgo gnuona osob^

osoby wydjyqcc| decyzje ariminiidiLLjjji- w imieniu -ójfa (Dz U pie 1298), krorc weszło » życie z dniem l lipca
7 r.
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J
1. Dom o powierzchni'... /\~-^-K^ ... mVo wartości:

tytuł prawny: ,VJs ?>F? O l̂fr.̂ ŝH-i

2. Mieszkanie o powierzchni: m1, o wartości:
tylul prawny: -

S. Gospodarstwa rolne: _^^ __

rodzaj" gospodarstwa l^At*..J„.Ł.̂ .Q^5xł̂ .J! powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tyluł prawny: ..„.„.

Z tego tytułu osi a, gnatem (ęła m) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:

o wartości1 .,.

tytuł prawny: ,„ . . \

UL
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gmmnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby- należy podać Iic2bę i emltenta udziałów.

udziały le stanowią pakis?t większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłeint^łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości1

 JŁ„

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

Z tego tytułu os i ą gnałem (EJ la m) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... !̂ .\>7. ....... QQ!i.„i.:;-..4fc.J..

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem ^innych osób prawnych lub priedsie/bJorców,
w klór/ch uczestniczą takie osoby - należy podać Fiezbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .vSJ.J£ t̂7^̂ ).X^Ś£,J.

n\WP "^r—^ftt^fTi
2 tegu tytułu aii^^;i^łcm(^ldm) w roku ubiegłym dochód w wysokości LvL.:J.:.Wi

2, Posiadam akcje w Innych spółkach handIgwycłvr na|eżv podać Ucibą l emitenta akcji.

vC..7..L.

Z tego tytułu osiągnąłemtębm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:, ILJ

—" —* —— - - -r
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V.
Nabv"em(ain} (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do je@o 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 mierna i datą nabycia, od kogo;

VI-

d Prowadzą działa In OŚŁEOS podarcia (najeży podać formesprawn^ i jjrzedmiot działalności): s/^v.

- osobiście ,..

eży poda orme-prawna. i orzemiot z i a a n o c i :

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu asiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ifcOrf4W.t-.-Sj5 i
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem lakiej działalności

[należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osób i ście

- wspólnie z innymi osobami...

Z tego tytułu QSiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

^Z^ Î̂ II

-jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy): .L„£i.Lu.

Z tego lylułu osiagna.tem{e.łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

VIII.

Inne dochody osiągane z (ylulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, Ł podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: - —

'
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IX.
iki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

model i ro

!§M^£55̂

K.

pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyly l pożyczki oraz
warunki, na jakich zosiaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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CZĘŚĆ B

składam świadomy(a), iż na podstawie art 233 § l Kodeksu karnego za podanie

[eprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

, dala)
(podpał


