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Załączniki dtl rozp<llzątlzenia Prezt:sa Rad1. lvlinistr(lw
z dnla 2(l lutego 2003 r

Złlącznik nr 1żl

IłlZoR

ośWlADczENlE MAJĄTKOWE

radne8o gminy 
.**,-,jf;** łr, ,, aaaZl.,ah.M,s

Uwagal
1, Osoba składająca oŚwiadczenle obowlązana jest do zgodnego z prawdą, starannego l zupelnego wypelnienia

każdeJ z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubrYkl nie znajdują w konkretnym przypadku lastosowania, należy wpisać,,nie dolyczv,,.3, osoba skladaląca oŚwiadczenle obowlązana jest określić przynależność poszczególnyih--ikładników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do maJątku odrębnego i majątku obJętego małżeńską wspólnościąmajątkową,
4, Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5, oświadczenle o stanie majątkowym obejmuje równteż wierzytelności pienlęźne.
6, W częŚcl A oŚwiadczenia rawarte są lnformacje jawne, w cręścl B zai lnformac;e nieJawne dotyczące adresuzamleszkanla składającego oświadczenie orar mieJsca połoźenia nieruchomoścl,

czĘść A
Ja, niżeJ podpisany(a), .,.dnn*.....Hą l i,lr.,.,, & ń.ąlęt.,,,.,,

urodzony(a) .,.a,.9.L . ł,9 ,9,g, , ,,:]'::::::::':l:::::::::::::::::], , * Dt,,t{l,(a

(miej5ce zatIudnienia, §tanowisko lUb funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz.poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w skład

U, z 2017 r,

małżeńskiejwspólności maiatkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięźne:

- środki pienięine zgromadzone w walucie polskiejl ł,.l., ./.,ń,8t .t..,Z

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej; ,.,Nl.0.,,..§.q].i.(,ł,r

- pa pie ry wa rtości owe :,.,.Tt, l. r-.,,..D P:IY.§X,.,Y,,.

...,..,. na kwotę; ..,.ttIg,,,..D9llY.e.łY

Ze znianą 
"vprorvarlzoną 

przez § l pkt t lozporzą<lz.enią Prezesł Rarly Ministriw ztlnia2|czenvca 20l? r. znlieninjąceBo loZpOrZą_

Pfal\llłl oraz osob;" rvYdająccj dccyzje adlninisu,auyjnc w iniicniu w(ljta tńz. ij. poz.-rz98). którc rveszło rł,ż_ycie2017 r, vr lllllllllll u'lUtil tl,//-. U. PoZ. llYóJ. k0,0rc wuszło tr,źycie , Orr"rilr*

ń
I

l
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Ill.
1, Posiadam udzialY w sPÓłkach hand|owych z udziałern gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

T|1:,y:ry!.re.stniczą takie osoby - należy podać |iczbę i emiienta udziałów;
. lI l c-. ...,p.Q-,t"Y.ęty

udziały te stanowią pakiet większy niż 7a% udziałów w spółce: .n,l,d:,.,...3.ąTLaP.r,....,.,.,,..

;,*;ili;;;;il;i;i;;i';;;;;;;i;il;;il;;;;;;;; Ni; .i}2i,i;e.i|;.,.,,
2, P.osjadam udziałY w innych spółkach.handlowych - należy podać liczbę i emitenta udil;; ..: .... ...

:!:H:JóJ:::dff_:,:11ll1li:: :1l.a.,ą,,,,"lhź,'iaińaiJ;-,il;-,,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości; ..f{tł:,....,.,....:..,.,,.-,.::.....,,.,.,....

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób
takie osoby - należy podać

prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i em itenta akcji:.,Nti...,..Do,r .t.#,y,.

akcje te stanowią pakiet Więk§zy niż 7o% akcji w spółce: .,N.,l,t...,...D?-l,ti,iy..,.,.,,..,......,,...::.:.,,., ,, , .,,.....

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ..l!.!,i.......,i,i.i. ,|.{i,I.,.... ..,,,.., ,,,

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta ,ł.ii, .n.i;...,. ń;p:,i.'til

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..n.rg..,..,.óźŹ'ii.ii,.,..,,',',..,,..... 
.

ll' ł
1. Dom o powierzchni; J,.}. .,... ffi', o wartości: ,,,kffi,.9.P.0,,.

2, Mieszkanie o powierzchni,.,l,|,_ir..,,,., m', o wartoJci; ....,N,ir:.,,,ń-aTY';r,.,...,.,..,.,......,.,.,,.,,,,.,.,....,_,.
tyt uł p ra w ny : ...fY.t. P].... DP..I Y.ęr. Y,.....,....,.,,.,..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: ,,...,...,,,.,,,,..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;
4, lnne nieruchomości:

powierzch nia : Xątr,, w,,l.. :,.N.tątv,,La rrąi.q...i§. rł.ęnnłpr.
1,

o wartościl

{
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V.
NabYlem(am) {nabYt mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)od 5karbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropółltalnego następujące mienie, które podlegatozbyciu w drodze przetar*u - należy podać opis mienia i datę nabyJa, od kogo:

,Nt.g,..D,ai,Y,*,,i.,.,,.,,....,...,.,,,-'

Vl.
3" Prowadzę driałalnoŚĆ gosPodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...N.t,F_,..,,.,.DoJ.,rś,r.V.,,.,..,,.,,,..._, 
"''

§+"ń;;il. ;;*;T"ffi}fr.{:p,*,iF*tm,r,m:młn-..Ę;r; j 
;:;a".Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym"prry.t ód l dochód 

:,:r_*k"i::,Ń|:,iii:ęrĘt7,5łło*,* ErTTT, rł2' zarządzam działalnością gospodarczą lub jesiem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot łziałalności); ,...fYr.q..,,..,.DÓi,l,ę.t Y.....-.

* wspólnie z innymi osobami ,,n !.i....,.,.Dą!,1.(,*l.

z te'o tytutu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,N.l,e-,.,..,D*i,lt,l,.{.,...,...,,....,..

lnne dochody osiągane z rytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć,kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .,.,..,,,,.,., ,..

Vlll.

z podanie

..l..,,,.? n,n * da,, .,ra. s śo;.il : ;. :,H,ń{;;!il;. 
: :. :;ói;$., : :

Vll.
*rili[.,.,il.j::}.illcjJ:.1pf11:oa spótki): ,\l.bwł.r,.,,0!n*.,,,D*:łłi..,,9.ł,9.,l,łrrś.,,..§p. ,.ł..§,,Q,.,.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

łi;..,,,§óił*,t.,.,l .:: ,, ,, ,, ' " '
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10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostatY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......


