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Zalaczniki do rozpttrzadzetria I'rczesa Radr

z tlnia 26 lutcgo 200-3 r.
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Ministrou

,YZOR

oSwADczENtE MAJATKoWE
radnegogminY . r lt

J C-f4 , dnia
(miejscowo(i)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

Z. liZeli poszczeg6lne runryXi nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6

..nie dotvczv".
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6lic przynale2no56 poszczegolnych skladnik6w

majqtkowych,' dochod6w i zobowiqzif Oo maiqtku odrqbnego i majqtku obiqtego mat2efskq

wsp6l noSci4 majqtkowq.
4. oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne'

6. W czqsci A oSwiadczenia iiwarte sq informlcje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A

Ja, ni2ej podplsany(a),

Zalqcznik nr 12
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,.,rfur'.,ia stanowisko lub funtrG) tl

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.22017 r' poz'

1g75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiei wsp6lnoSci

majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

L

Zasoby pieniq2ne:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodkl pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: """"'

,l. r*.,ralrrpt"-.dr* Eprzez$ l pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28czerwca2Ol7 r

zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre6lenia wzor6w formularzy o:iwiadczeri majatkowych ra!nee3

gminy, wojta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy'

osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzal4cego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje

aclminisrr.acl jne $ imieniu $6.!ta (Dz. tl. poz. 1298). kt6rc $cszlo $ zlcic z' dniem I lipca 2017 r'
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3.Gospodarstwo rolne: 

-\

rodzaj gospodarstwa: ) , powierzchnia: '.".......'...

Z tego tytulu osiqgnqlenr(qiam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysoko(ci: ......."..'..".'-J:l;,"?:'.ff:;#" 
lJl u, *ri- iln]:':^t iu{rr^l*,u,0n & hrr r,.Jl]
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:::l:::::l:::: :::::"*'n 
-'nare,2Y poda6 riczbq i emi'ien'ia udziat6w:

n A7l, ,Jpt,ftrt
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoScii ....."......r.-zr

tv.
posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
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udziaty te stanowiq pakiet wiqks zy ni2 LO% udziaiow w spolce: ........""""'='

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

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii tO% akcji w sp6lce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam)w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: """"""""""

2. posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta akcji: ......'.."

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: """"""""""

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wyiqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu paristwa, innej paristwowej osoby prawne.!, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu

- 
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VI.
L. prowadzq dzialalno(i gospodarczq (nale2y poda6 formq prawnQ i przedmiot dzialalno(ci): .....................'

-","u,i.," Uehuflut Sr[,/, [iri,"t/{rp llffi$lil'l^ [..ly'*- {5:i\it^
( 1. ..............1........ .................1.........................i

- wsp6lnie z innymi osobami .:=q{ I

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .rl,V..l.l'.1.i..........J.'../.. t'J'\

2.Zarzqdzamdzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiejdziatalnoSci

(nale2y podae formq prawnq i przedmiot dziatalno(ci): ....................

- osobi6cie..

LCtr,f

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: """"""""'

Yrjtrru*t..n handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): f.',1'5. W..$f{.

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): '..'...'..'H...

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowej lub zajqe, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytutu:

T

1X.

Sktadniki mienia ruchomego o warto(ci powy2

nale2y podac markq, model i rok produkcii): ..'
ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o warto(ci powy2ej 10 0 00 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

rmr"r#;t uil



Powy2sze o6wiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.
nieprawdy lub zatajelrie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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/-t (miejscowoii, data)

233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
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