
Dziennik L.istarv

ffiŁ.ę#J*"
l a,-l2- 2018

Zalączniki do rozpolzątlz-enia Plczesa Rady Ministrów

z, dlltu 2(l l utćgo ?003 r

Zllącznik nr l'l

LlZaR

ośwtłoczgtllE MAJĄTKowE

radnego'*'n' 
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tmisj!cowość}

Uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, §taranne8o l zupelnego wypelnlenia

każdeJ z rubryk.
2, Jeieli poszcrególne rubrykl nle rnajdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać "nie dotvcrv",

3, o§oba skladająca ośwladczenie obowiązana ie§t określić pnynaleŻnoŚĆ PoszczególnYch składnlków

majątkowych, dochodów i robowiązań do majątku odrębnego i maJątku obJętego małżeńską wspólnością

maiątkową.
4'ośWiadczenieostaniemajątkowymdotycrymajątkuwkrajuizagranicą.
5. ośwladcrenle o stanle majątkowym obejmuje równleż wierzytelności plenlęźne.

6. W częśct A oświadcrenia ziwarte są lnformacje jawne, w cręścl B raŚ lnformacJe nleJawne dotYczące adresu

zamieszkanla skladającego qświadcrenie oral mietsca polożenia nieruchomoścl.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.

poz. 1875), zgodnie z ań, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad

wspólności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięźne: l ,Ącn f
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...,.,..:t,.J.]J J.,.:9""

U, z 2O77 r,

malżeńskiej

- i,"lri r,"",;;;;;;;;;;; ; *;l;;;";;;;j,,.:,§\Lrł:,

* papiery wartościowe: ,.,..,

na kwotę:

,, ,,.a .rrr*rĘ ,r.pr,"..-l,r kt I rozporząclze lr in l'l,ezesa Rady Min isrrinv z dnia 28 czenvca 20l 7 r. z.m ierr iającego r()ż|)(}rzą-

tlz"enie ry sprawic określenia rvzorilw lbrmulany ośrviaticzeri naj,qtkrxwch radnego gminy, wójtn, zlstęPc}' rvójta, sektetłrza glnin,v,

skarbnika gminy, kiero.rvnikt jcilnostki orgirnizacyjnej gmilly, rlsoby ząrrą<|eająąi i c,złonkł organu zarzątlzająccgo gnlinna osolrą

prur*ą n.i, osoby wydającei <lecyzje a<irninisrtiu$nc lv itrrieniu u,ójta (Dz. U. poz. 1298). kl.órc rvcszło w ż-ycic z dniern l li1:lca

2017 r.

Poz, 30]t)
-J-
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t', o WartoŚci;

lll,
1' Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: :::K1[:::tią*ili ::::: : ::. 

-::, 

::o " 
l i cz bę i 

",.n 
it" nt, u a, i, ło*,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ,.k; ;;;;ń;;;;il," ,;;;;;;,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościl

lV.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

- należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większ y niż I}Yo akcji w spólce:

Z tego t',ulu osiągnąłem(ęłam) w ,"k; ;;i;łY,";oJ;j * ;;il;;;i,

tytuł prawny;

ij:'":J[il:;'j::iu':,{*łam)w'.or,u "oi*ń;;;;;; ; ;;il; ;;;;;k;;;;; ...:.,.,.,,. ...,,. .. ..:,.:,.4. lnne nieruchomości:
powierzchnia; .,..,.,.,,

o wartości:

2, Posiadam
:i:|k:fn 

handlowych * należy podać liczbę i emitenta akcji; ..,.,....,.,. ... ..,.

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłamŃ roku ubiegĘm Jil;il;;r;ffi; ... 
"
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V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przYnaleŻnego do Jego majątku odrębnego)

od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek 5amorządu terYtoriaInego, ich

zwiąrków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego na§tępujące mienie, które Podlegato

zbyciu w drodze przetar8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- wspólnie z innymi osobami

z te8o tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2,Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawici.elemje\nomocnikiem takiej działalnoŚcilarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pe\nomocnikiem takiej dziatalnośc

1::::::::::::::::::::::::::::::::::::]:":::1 ,,Nlo.ffi_3§K,, ,:, ,,,, , ,,,,,
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki): ,,,

,tŃłarJc,§6
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

*jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)l

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

zajęć, z podaniem

8o



lx.
składniki powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

ii):......,.,..,...

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 OO0 złotych, wwarunki, na jakich zostały udzielone i*oU".'kogo, w związku z ja
tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
llr zdarzeniem, w jakiej wysokości); .,.,..


