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Zalącznik nr l2)

|VZoR

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego tmlny
K0:, p,Rp,c-ł.|e Ę a nt 

" 
ł. 6.Q 9..,l. §,,

(mleJscowość)

Uwaga:
1. Osoba skladająca oŚwladczenle obowlązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnlenla

każdej z rubryk.
2, JeŻell Poszcrególne rubrykl nle zna|dują w konkretnym przypadku tastosowania, należy wplsać ,,nle dotvczv,,.
3, osoba skladaJąca oŚwladczenle obowiązana Jest określlć przynależność posrizególnych skladnlków

majątkowYch, dochodów l zobowiązań do maJątku odrębnego l maJątku objętego ,"il",łrę wspólnośclą
majątkową.

4. Ośwladczenle o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granlcą.
5, ośwladczenle o stanle majątkowym obeJmuje równleż wlerzytelnoścl plenlężne.
6, W częŚcl A oŚwladczenla zawarte są lnformacje Jawne, w częścl B zaś lnformac|e nlejawne dotyczące adresu

zamleszkanla skladaJącego ośwladczenle oraz mleJsca położenla nleruchomoścl.

czĘŚĆ A
Ja, niżejpodpisany{a} ,,.ń,RaY,źśTo.E. ,,,Ę,.W.,AAP.,,,,,,k{,.n.A,k,,?ę,,ze, Ę
urodzony(e|, *§AA.,, lrg§%,:i::::: ::::::: ::::::] *,,.,,.,,,.D A, Ń ę a

ł,H?ź3 i,#,§ffińi*! ! "§8 :i#§Wńił ;| b
(miej5ce zatrudnlenla, stanowisko lub funkcja)

P0 zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz, lJ, z2Ot7 r.
Poz, 1875), zgodnie z arl, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w skiao matżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l,
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiejl y'p.ęQQ_,..,z:,

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

- papiery wartościowe:

Ze zlnianą wprorvadzoną przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrólv z dnia 28 czenvca 20l7 r, znlieniające8o rozpolzą.dzenie rv sPt'arvie okreŚlenia lrrzot'Ów formulazy oświadczeti nlajątkolvych radnego gminy, wójta, za§tępc),u,ójta, sekretarza gIniny,skarbnika gminY, kierorvnika.jettnostki organiiacyjnej gnliny, osoby iarzqdzająJej i człónka Órgunu )urłą,)rrającego gmirrną osobą

!;1}il "*'osobY 
wYdającej decYzje adrninistracyjne lv irnieniu wójta (Dz. ij, por, l298). które tveszło rł zyciez dniem l lipca



Dziennik ustaw

4. lnne nieruchomości:
powi erz ch n i a, ...,,,...,.,,,M, t.,Ę,.7 m ł. l?l,ł, n,

tytuł praWnyi

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osfli}d 
"Wy:.^l:llĘ.:r:!{ź9rĄBrl }fi]: : ::: : :: : : 

*-: :::::: ::::::: : :i1 
j: 

:: : :,ńijd,Ę

udziały te stanowią pakiet większy niż 70% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościi ,.,.....,.....,...

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałern gminnych osób

w których uczestniczą takĘ , ;9§OĘ _ ^- Lrależv podać
prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcji:: :::::: ::::::::::: i,i\ł. i r§ ń/,4?Bił.Ą::!|

akcje te stanowią pakiet większy nlż L0% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokościl ...,,,....,....,,...

, 
::]:::::::::]::::: ::?tflEww,hóE:ń:*:: : :::::::: :::i, : :, : :

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,.....,,.,,.,.,...,,

-4-
ll.
1. Dom o

tytuł praWny: ,

tytuł prawny:



Poz,2020

bYtem(am) (nabYł mój malżonek, z wylączeniem mlenia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialne6o, ich
zków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

::::::::::::::T::^,ffi:l,#:'tłHr}:/Ł'Eqll]|]lilill],,,, _ _ "'

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ,,,,,,..,..,..,,,...
Zarządzam dzialalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

:::::::::::::::::,frnH,"".źW',ft,żW*H,fr.,..,,.,:,,:l,,::: :,:: ,l ::: ,,:: ,,,,: ,

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu oslągnąlem(ętam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,..,,,,....,,,..,

spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . . NtĘ .,Q{t:ęz:r.,
jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kledy);

jestem cztonkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy):

te8o tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

i l§§{tł38 źI
§(,2,1oi

dochodY osiągane z tytułu zatrudnlenia lub innej działalnoścl zarobkowej lub zajęć, z podaniem
uzyskiwanych z każdego tytułu:

R,Ał..F*,pT,,



Dziennik ustaw

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżeJ 10 O00 złotych (w przypadku pojazdów mecha

#6]ń'.łł-,..::.:.:..:: ::, ,:,, __

Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 1O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
warunki, na jakich zostały,pd7ielqle (!ĘbqeJp8o, vrl :lryiązku z jakim zdarzeniem, w iakieiwvsokościl
]1ll ll: li ]::::: :::::: ily, i:E: :WffiYHy:: : ::::: 1l] 

jiil 
| ]1 : :: : ::

x.


