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ośWlADczENl E MAJĄTKoWE

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnegc r prawdą, §tarannego i zupełnego wypelnienia

każdej r rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tos§wania, należy wpi§ać ,,ni€ dotyczv,,.
3, §soba składająca oŚuliadczenie obowiązana jest określić przynależność posrczególnyt składników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego *ritu,iiłą wsp§lnością
majątkową,

4. oświadcłenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i ra granicą.
5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rórłnież wlerzytelności pieniężne,
6, W częŚci A oŚwiadcrenia rawarte są informacje jawne, w cręści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

ramieszkania skladającego oświadczenie orar miejsca położenla nieruchomości,

{miej§ce ratrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oI7 r.
Poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
lsoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzonĘ w walucie polskiej:. . . . .,, .'1ł.P

radne8o gminy

-roln|r1,,,",9,6,.,, 
d n i a .!€, .0 3. -ln K,,

ooo ń. :,.Ę:pilŃ,,Ńi

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...,.,,.,,..,..,dŚ,.,..

e zlniuną rłprclrvadzoną przez § l pkt l rozpłllządzenia Prezesa Rady 1r'linistrilw z dnia 2il czenvcir ż0l? r. znlienia.jqcego rtl:rptlr-rą_

rv spl,awic określenis t,z-nrów lłlrmularzy ośrviadczeń majątko*ych radnego gminy, w(ljlł, ża§tęl)cy rvójta, sekretłrza glnin1,,
a grnin_v, kierorłrrikn jednostki orgunizacyjnej gnriny. osoby zarządzającej i czlonka organu zarządza,iącegtl _tmirln4 osr:L.ą

rvllą c}filz osolry rq'dającej decyzje administrłc5,ine rł, imicniu wójta (I]z. {,/. poz, lż98'}. kttirc rveszlo rv życic z dlricnr l lipr-:t

]? r.
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Ja, niżej podpisany(a), ,,. .Jbląnle,"l ...|J,Ołęk Bo.n{vi .

urodzony(a),, 1!, 9}, 13]ł, i:,'::::::::'::::::::::::::::::Ń] - ..,..G!*§,ęu+ę,g*ęh.,..,.....,
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papiery wartościowe;,..... ",,..,,..,..,...,.....,.,,..,..,..l&t",.,
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posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których ucżestniceą takie osoby - nalely podać liczbę i emitenta udziałów:osoby - nalely pod;

.nte...,, #,115:ł6.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce; .,.,....,,l4ię...,X#u ą

:::::::::::::,::::::::::]:::::::::::::::::::::::1]]l: ,::1l1 ,otlt :,,,,,
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych.* należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ie , d'rĘ
z tego tytułu

Ń_:ir§\ó."Ą

Posiadam akcje w spółkach
w których uceestniczą

handlowych z udeiałem gminnych osób
takie osoby..- należy podać

prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcii:

akc.je te stanowią pakiet większy niż Ia% akcji w spółce: ,.. ...,...tU,ę..,.,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,........,.,dlig...,.. ,{"\.x*
§

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta akcji: ..,.,,.ł!ł.€.,,...

il;;;il;;,*;;iliil; ;;;;;;;il;;ffi ;il;;;;;;,,,: ń*,, :,

,shl,,,,... dpn,,,,.,a
h,,ł2§Jkł+. ...(,dri
o wartości:
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NabYlem(am) {nabYł mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej Państwowe3 osoby prawnej, 
'l*jnoii.t 

samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnej osobY Prawnej luń związku metropolit;l;;;;;rrtępujące mienie, które podlegalozbYciu w drodze Przetargu * należy o*{_r'l mienia i datę nabycia, od kogo:

.,, ,,,,,, ':.,.,: ,:.' 
::::::fi::iiffT,;;::::Jff::Jiił:Ęm";,:-,,:.-,,,.-:-, 

-

1' Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (naleźy nodać formg prawną i przedmiot działalności):

-;;;;;;;",,.,_,,.,,_,, _,, _,,,;,f_"*".§§d , , , _,,,._, .," ,,,

ffi,i,iil]il;*§il;;[I{nalpźv nnd:l f^.*o : *-_ _ ,l

::1]:::::::::".:::,::,-"ą 
iprzedmio, a,,.ł,i"Is.;,_:__.._:::_i,i{:j::ai$

l.
spółkach handlowych (n

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .., ., . ..",...,.....rłł[_...Ń\,

l,frcro.,,ł1

e dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
ot uzyskiwanych z każdego tytułu:

,4,qtI

- wspólnie z innymi osobami ....,l1,1ę,.

- wspólnie z innymi osobami ,...,.,,...iĄt....,.

:::::::::::.::::::::,(ęłam) 
w roku ubiegtym dochód w wysokości; ,.,....."t44p,.., dd,.,{/-..,

jestem czionkiem rady nadzorczej {od kiedy): ..,....

v
jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ......,..,,..,...,..,,..',..Ń§,,..
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iki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

::::::::.3tffif,:§!it"[i:dll]łrł, 
, ;,ió,ii,;,:, ło,§*.e_ , rt,., ,,,, ,,

,.....,........,§,Ko.OA.....,.{,a9..łł.,sr.ER.....l,h,!,§V.,:,.ua.li.t...ź' .5ó^,żża,,,...,-i........,,:,,,... ,. , . .

obowiązania PienięŻne o wartoŚci powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
larunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,..,.,

b,: ..,. ; . ź,Oo: |.ł i,i,,,il,et. .r...;ń(,,;ir,
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