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Zal4czniki do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w

dnia 26 lutego 2003 r.

Zalqczniknr 12

28 -0{- 2021

L. dz-.."""" "'PodPie"'
"." oSwnDczENrE MAJATKowE

radnego gminy

)

... C.u&............, o,i" . 08,C1,W,.
(miejscowodi)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pzypadku zastosowania, nale2y wpisa6
..nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzar( do majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mat2efiskq
wsp6lno5ciq majqtkowq.

4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pieniq2ne.
6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B zaS informacje niejawne dotyczqce

adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo5ci.
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urodzony(a) .........1%,#.' .\9Pv...1:::::::::l:::::::::::l:::.::::::- .........futa.

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U.22077 r. poz.
1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:
l.
Zasoby pieniq2ne:

"':::, d:Dtrb:,'tr0:if ::: : ::l:::: ::::::::

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ...i... ....tN,...

ril;;il;;;;;ffi;; ; iu.te : &rki'"b
na kwotq:

rtZe zmianE wprowadzonq przez 51pkt l rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6wz dnia 28czerwca2oI7 r .

zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre5lenia wzor6w formularzy oSwiadczeh 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 I lipca2017 r.
ll.
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m2, o wartosci:

3.Gospodarstwo rolne'
rodzaj gospodarstwa: .......V}f.,...&.{.t *A- powierzchnia: .......;#.

rodzaj zabudowy: .........il

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .............,....
4. lnne nieruchomoSci:

powie rzch n ia, ..... .:-...Ut .("......&h*. W, ....

tytul prawny: ..................-qt8....,,[,i ,

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

...............\^^{. d ff.\r7"",f-

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 LO% udzial6w w sp6lce:

' :fr:5'ifiil{:di[b]::'Pi:rfl[lt1fiy::S6ii:6:U::i:i:'::::::]::::::llilll--
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lv.

L. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z

w kt6rych uczestniczq takie osoby -
udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

liczbq i emitenta akcji:

; ffi ;;;;; ilffi;;;;;ffi ;il iljil ;;;i;; ; ::::: :: -k#:: :::6[&,""y ::

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ,....*1.*,

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: ..L,{A{.....

;;;;; iili; ""*;ffii;il ; ;;*; ;;;;il;;ffi ;;;;;;,; :u, .a [F
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce -mienig, kt(rg ipodlegalo zbyciu
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:



L. Prowadzq dzialalno56 gospodarczq (nale2y pqdad formq

" " " " " " " "'i " "' ;"' n " " " "'IAAQ" "'e'#4'
- o s o b i 5 c i e ...........lAA(. .... C\.t -k**4t
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prawnE i przedmiot dzialalno(ci):

;;;;; iili; ;;;;;ili ffi ) ; ;;*; ;;;m ;;;ffi ;;;;il ;;;; ;;;;;; : -\,-r\e : ::il-
2.Zarzqdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnodci -

(naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalnodci): ....................

; i;;; iili; ;r;;;;i;;i;ffi ; ;; ffi;i;; ;;;ffi ;;;;;;;;;; :: 6 f i2 ;i2:;r
vlt.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedzi

.:,:1t.'f i.:.k;r;.:'...,',....:').:.,Td,&;I;.:k

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........i,r.U..,.,
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lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajq6, z podaniem
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y poda6 markq, ppodel i rok produ kcji): .............

x.
Zobowiqzania pieniq2ne 10 0 00 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki

kim zda-rzeni€.gr, w jakiej wysokoSci):

' tff:!:!?;*:; i:tua ib-Y .nt

o warto6ci powy2ej

'ilff:flitfr)iil,
{rCral/4

- wsp6lnie z innymi osobami

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

oraz warunki, na
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Adres zamieszkania osoby skladajqcej o6wiadczenie:

Miejsce polo2enia nieruchomo(ci wymienionych w punkcle rr czqsLr A Idures,;
n 

.\-
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-

4. ....................

Powyisze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art.
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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(miejscowoSd, data)

233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

(podpis)


