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...-......podpis
oSwlADczENrE MAJATKoWE

radnego gminy

... *An*............., o n ia ::: I. :.11...*P.L?.
(miejscowo6d)

Uwaga:

1' osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnegowypelnienia ka2dej z rubryk.
2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

.,nie dotvczv".
3' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynale2nosc poszczeg6lnych skladnikowmajqtkowych, docltod6w i zobowiqzan do majqtku oorqLnego i majqtku oilqtugo mat2eriskqwsp6lnoSciq majqtkowq.
4. oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.
6' W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informicje jawne, * 

"=[sci 
B zas informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o6wiad czeiie- oraz miejsca polotenia nieruchomosci.

czEsc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fqrkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z2OL7 r. poz.
L875), zgodnie zaft.24h tej ustawy o(wiadczam,2e posiadam wchodzqce w sklad mal2efiskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:
t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .....os.t....s.\.u..\:.1.=..|..-5............

- pa p ie ry wa rtoiciowe : .. )1L.<... aJ\";.\r*. ;;r--.'.'.

r)Ze zmianE wprowadzonq przez $ 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2 g.."r*.lfDll
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy o5wiadczeri majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w Zycie z dniem 1 lipca 2017 r.

(
,-[

n izej



3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .,...r}Lfl...{-\sif,>r*e.,.t.*q-,... powierzchnia: ..........,.....owartosci: '') \
rodzaj zabudowy: ...........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku
4. lnne nieruchomoici:

ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

o warto(ci:

tytul prawny:

It.
L' Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii LO% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ............,.......

2' Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzialdw:

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ...,....,.,.......

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq iemitenta akcji:
..\\^-*-...(ir'r.\-..1,*-a.....

prawnych lub przedsiqbiorc6w,

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni| tO% akcji w sp6tce: ...

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: .......

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nateiy pooai ticzoq , #;;;; ;il;', ...'..,...................,....

; ;;;; ;;;;,; ;,*;il;iili ; ;; ;o",,;; ;;il il;;;;,
.. rrr, P.....,,,L Sp.\:,i..i,-.* :,,- .. -. - -.. -. -. -.,-"'.: 5--.-....\'

v. 
'.' *)

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:



vl.

:.Jg:,$Tfl:Hi 
gospodarczq (nale2v podai formq prawnq i przedmiot dziatatnosci): .,.............,......

^-^r', -,' 
--'-':5-"'-*3

- wsp6lnie z innymi osobami

r,r;;.ii - - :- :: .:- -

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci: .........,.........., 
,::,;i:::j.n.I":::.::?:3,1:,_1 ,,loj:,:"i przedstawicierem pernomocnikiem takiej dziararnosci

vil.

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko.ci:

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

:

I.Lgeo tytulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .............,....
vlll. ",Jv'i\vJv'|.

i#:,i::::l^y"::::li:^:jlllrl latruollenia 
rub innej dziararnoicizarobkowej rub zajqi, z podaniemkwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu: .,.*-*.e..,.sj.c;,,\$*.:_.__ .-_.::.:--.::]:::.:.poqanrem

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznychnaleiy podai markq, moder i rok produkcji): ..Fl;rixo.,..s.t>.c-,.:r..r..:}.. c:.g..e..Jr...:.,..........

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powy2ej 10 0 00 zlotych,

"::..1"r],lli, na jakich zostaly udzietone (wobec kogo, w zwiqzku
w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki

z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):



__ _cjlEs.cB

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

,?t Al ,tx> ,lXu t)
{td*. r. **r.ff-zd:fr*.'....,,f,$( .

(miejscowo(i, data) L_>

Kodeksu karnego za podanie

C-\,,e Ut s*.c")s.er-.:.I).u-v o.... .

(podpis) \

art. 233 $ 1
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