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radnego gminy

{mie.iscowość}

Uwaga:
1. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §tarannego l zupelnego wypelnienia

każdeJ z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubrykl nie znaJdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać,.nŁdotvczy,,.
3, 0soba skiadająca oŚwladcrenie obowiązana jest określić przynależność porr.."gólnyń -§ładnlków

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębne6o i majątku objętego malźeńską wspólnością
majątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenle o §tanie majątkowym obejmuje również wierzytelności plenlężne.
6. W cręŚci A oŚwiadczenia rawarte są informacje jawne, w części B zaś lnformacJe niejawne dotyczące adresu

zamleszkanla skladającego oświadczenie oraz mlejsca poloźenia nieruchomoścl.

czĘśĆ A
Ja, niżej podpisany(a), .,,

urodzony(a} . .Zk...1a.

Pn,z.z.u ł,4^?..,., dnl^ a ż.!.2,.2ąt i,,

2018

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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

l.
Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,,,1?...q,.,Q.f,Z,r,:..,.,,U,s.Pa.Ll1lt.E,,2,..Że,tul

- środki pieniężne zgromadzone w walucie abcej: ,.4.k,8,..EaRa,,.,.,,,M..ź.?,.0&iłt.e.,,..Ź ,,',,.€?ł,,rł.

Pfa\lną orilz osobY wYrlająctj dccYzje adminisrttcrne w imieniu wójtrr {Dz. U. poz. l298). ktJrc rvesz.ło w iryeie z Jnicrn t llpci
10l'7 r,

/:P/ą-ę

* papiery wartościowe:
!*ź,.,

..,....] na kwotę:
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lll.
1, Posiadam udzialY w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w ktorych uczeAtnlc3ą takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:
....,.łlr.i, A,,.,.. . ap: ż-i. C,.Ł: i.

udziały te stanowią pakiet większy niż l0o/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziałY w innyc,h_spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.
1. Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiqbiorców,

w których 
^Uczestniczą takie osoby - należv podać liczbe i pmitpntr rlłeii./ ktorych 
^ uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akc.ii:

./u.(.tr...Dp-.TŻ. Ł.ż.Y..., ,.,.. . . .

akcje te stanowią pakiet większy niż tOYo akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

2. posiadam akcie w innvch spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcj|:
/,Ił.ł.p., .De.r ł.,ł,ż.i.,,......., ,,,.,. ,.. _ .., , .. . .

Z tego tytułu osiągnąłem{qłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

?źoę I

2. Mieszkanie o powierzchni: ..,..:i1
tytul prawny: ....

3. Gospodarstwo rolne:

powi e rz c h n i a : .,.. ł.lł tE.,,.,, D.q, l.Z, * Y,..,,,,,

o wartości;



Dziennik t.!starv -5- Poz, ?020

V,
NabYłem(am) (nabYt mÓJ małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej o§oby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegato,Ol:: 

1d 
,*Ttrt^rr8Ł-Jależy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

.,./,t.,i, tr .,.. M-.T.,?,.{2..7.

Vl.

' ".:;}l:Hffir§TT,lł:::::]:::i:::::::::.::::::: :::::::::::::l1l]1]||] , ., ,, ,. ,

- Wspolnie z innymi osobami

, z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dzialalności

':|;it{"'óaru:łył':":::::::::::]:":i1 ,,.,,, ::__,,,,,, ,,,, ,,,,.,. ,,,,.

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll,
W spółkach ha ndl owych (nazwa, siedziba spółki) :,,. M,ł,E.,,Qe,L Z. l,*.,Z

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorcze.i (od kiedy);

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedyi:

z tego tytutu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć,kwot uzyskiwanych z każdego tytulu: .Ełz+F,a,?.rń..n.i,,,,...,.,łę,ŚÓ..iiŹ,V,.,:.:.:'...
..a. ła..,, 4. 4,., ., ..łt .ł. E§.., 6 c.,v,,,,.,,

z podaniem

r0/.o,
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x,
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfiy i pożyczki oraz
warunki, na iałich zostałY udzielone (wobec koeo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}: ......

P/zeź r

,l"iY##§^.y:tr"::i§i;§:,t:":ixfiż'F'?:::1i::'?);ój:łć;::::]:::]::


