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OŚW|ADCZENlE MAJĄTKOWE

Uwaga:

radne8o tminy
...l ),rIJ *,9,, i,..., a n l,,l..$.,, /,!..-'), ę ł t

(mle|scowośd)

4.
5,

6,

1. Osoba składająca oświadczenie obowlązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupełnego wypelnieniakażdeJ z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubrYkl nle znaJdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać,,nie dotvczv,,.3, 0soba skladająca oŚwiadczenle obowlązana Je5t określić przynależność poszczególnych skladnlkówmajątkowYch, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i ma;ątt<u obJętego małżeńską wspólnościąmajątkową.

Ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju i za granicą.
ośwladczenle o stanle ma'ątkowym obeJmuJe równleź wierlytelnoścl plenlęźne,
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są |nformacje jawne, w częścl B zaś lnformacJe nleJawne dotyczące adresuzamleszkanla składającego ośwladczenie oraz mleJsca polożenia nleruchomoścl,

czĘŚĆ A
Ja, niżej pod pisany(a), .,,,,.,,...l^l,rłL}.g,r* **l.,.....!^I

urodzony(a) .. , ,.. . , .,,1 .Q,..p.?!,X.lt].6'[-:,.,'.,il]]]§§f]u-Ę r",a

po zapoznaniu się z przepir..i uutu(l;!':"Jl[iil:;:Til'$T:'JTj,ilo..uor,e gminnym (Dz.poz. 1875), zgodnie z art. 24h teJ ustawy ośwladczam, że posiadam wchodzące w składwspólności majątkowej lub stanowiące mój maJątek odrębny:

l.

U, z 20t7 r,

malżeńskiej

Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej;

- ;;;; ki ;;;;;;; ; ;;;;;; ; ;;i;;ffi ;;| . :,. .:,.),,,.. ),.,ń,a.ó|§ ).,..e ,Vś.§:c

0l;ą* il;ą
Ze zrn ianą rvprotYadzoną pzcz § l pkt t roz1,1olząclz.cn iit l\,czesu Ratly lvlinisnriw z lJnia 2|czenvca 2() l 7 r. z"rll ierl injąccgo l()ZPol.Zą_

!|.,rłl] 
*.'osoby wl'dająoe.i dccyzje rrrJnlinisu.tcljnciu i,riieniu *o;,n tx ij.-por.-rzs8). klórc rvesz.ło rł,zycic z dnicrn l lipca
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1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: :::::: :::::::::: ::::: ::::: : : :]:,*:*:tr31 ;:Hą:: ::::::::,

il;;;i;;i;ffi;'il;;i;i;;ń;ól"i;;ilil';';;;i;;; "..::,:...;'*., .ł*,L7,;,,;:ł.........

il;;;ffi;;,Ę;ffił;iliffi;il;;łń;;j;;;il;i.i,. ., ;, ;,A,-ii.\;i*(,,

, 
:::::::: ::::::::::::::::::niT:bT,.FL-;,#: ::::: :::::: : :::j:::: :::::]:: , , , ,

Ll

i:::::::::::::::::,f]:,:]::"jif::-n.'i:;:1,,#]illljl],,., . _ .. ."Ll
lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

;il;;;;;;;; ;ffi;i;i,., 
^,1 

iół"l;;;il;;;i;;; , . ];, ;,, ,il:; ti;.; ;:, . : ,

Z tego t6ulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........,v\o..€...,,da..l.,ą.,at,4,,.,(|

, 
::::::T ::::- :::::: :::-::ł:il::§s§:ilillf::: ]::::: : :::::::: :::l

::::::::::::::*:::::l : ::l}ii::X$lf$:-#]illlill,, :,,, :,,,,';,,__L)

fl,'t,^
tJ,tn

1. Dom o powierzchni:.ń..).!
tytuł prawny: ...,..,,,.*Ł

2. Mieszkanie o powierzchni;
tytuł prawny:

3. Gospodarstwo rolne: r !

rodzaj gospodarstwa: ...Vy,l.?.....d.a.\.<.ł,L7.,,l,It.....t.t..l.!., powierzchnia:
o wartości: ..,)....,..U.,......
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V.
NabYłem(am) (nabYt mój malŻonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

:j:!i:T _l*:::,1_,':::l.,lT::::t J::!l prawnej,. jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnejosoby prawnei luó zwlązku'nut,opótititnuro nruiou,u;Til.'łiu,rti|Jllllli;rłl
::§::i:J:j:fl'::żi i:':,łe;d:l o:ii,::li,jc 

9niĘ,ąo*oi....l,.,..+l .. ,.. .), ,.yl,.,l*.6ł§',s§6:frJłł|#ż##'riffitła

Vl,

Vll,

Vlll.
lnne dochody osiągane z rytutu zatrudnienia 

]

kwot uzyskiwa*ń', łja";";,,,,;; -.Ę;;":* ::$.:,h:i[il:§;iPę,111,Jil]r1*l,ir,t:
, p_płii,,,.j;-;;p-;_ ;;;;,n;;;§ ;i;::::::::,, ::,: T,, , ;.',.8 fr;t':31ł,5g:# , ,,: , ,,,..,.,.lĄ^,+,ę,!^),x!..LLa,uę,o,.,(..,,.,.]....,..,,.,.., 

.. .,...,,.,....ri..,,,..,.. .....,..,,..,*., ?.,r..k.9,.z(.

tJ;"^.

D;\

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od tieavl;

- jestem członki em komisji rewizyjnej t;J łi.ivi,'.,,..... :.,,,..,.,,...

' 
i.," .,i,i" ;;;;;;i;,i;;;;;;;;;;;i;;il ;;;;; ;;;;;l;
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x,
Zobowiązania pieniężne o wartości powyże.i 10 000 złotych, w tym zaciągn|ęte kredyty i pożyczki oraz

ń;tq--

D;ą

lx.
Składnikl mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotvch (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::]::::::fit,T:'j[l:El?i'9',i::;"tła§;:;:.; ,. ź): ó:łp:;f: :: : : :,:

warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości)l ......


