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Zaląezniki do rozpcllządzcnia Pl,ezesn Rady Minrstrów
z dnla 2ó luteBo 20t]] r
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ośWlADcztNlE MAJĄTKoWE
radneto

gminy

(uo.e,.Qł.€--,

an" 2l.,,l/!,.

lE,.

{miei§cowoŚĆ}

Uwaga:

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana Jest do zgodnego r prawdą, starannego l rupelnego
wypelnienia
każdeJ z rubryk.
2, JeŻell Porzcrególne rubrykl nle rna|dują w konkretnym przypadku ta§tosowania, należy
wplsać,,nie dotycry,,.

3, osoba składająca ośwladczenie obowlązana jest określlć przynależnośćposrczególnyif,-Tkładnlków
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębne6o i majątku obJętego ."it",lrłą

wspólnością
majątkową.
4. Oświadcrenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadcrenle o §tanle majątkowym obejmuje również wierr6elności plenlęźne.
6, W cręŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B zaślnformacJe
nieJawne doĘczące adresu
zamlesrkanla sktadającego oświadczenie oraz mleJsca położenia nleruchomoścI.

czĘŚĆ A
la, iire1 podpisany(a) ,

,l?.r.trę.(,.

...!,.r-,;J

(mi€j5ce

ratrudnienia, stanowisko lub funkcia}

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie
6minnym (Dz. U. z ZOt7 r.
Poz, 1875), zgodnie z. art. 24h tej Ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
l.

Zasoby pienięźnel

- środki pieniężne zgromadzo4ę

IY..rą

* papiery wartościowe: ,.

nl:n:,;atmłX
....... na kwotę:

Ze zlliani1 rvprirt'arlztlną przoz § l pkt l rozporząrlzcnia l\,ezesa
Rarly Ministr<iw, złJnia28§7envca 20l7 r. z"lnieniającłjgo ft)ZpoftE_
dzcrtie rv sPrarvic rlkreŚlenia wzot'Ćlw formularz,y ośrviadczeti najqtkriw."-ch
ratlnego gminy, wiljta, zn§tępg,y wćrta} s§kleti'ź

*nin)-.

Pral\niJ oraz osobY rv.v-tlająccj dccyzj* irdlninisfttc$nc rr, irrricniu u,ójto (Dz.
1017 r,

ij. poz. l298). któlc rvijszłorł i)-ciJz tlnicru l lipcł
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1. Dom o

mr, o wartośc

tytuł prawny:
2, Mieszkanie o powierzchni;
tytuł prawny:

Paz.ż020

|,,ak,..k.m.

M ł.e*?,t.{

S.frlt

rodzaj gospoda rstwa i .,..lh, g_,.
|rll,,,.,.,.. ..,., powi€ rzch n ia ]
o wartości:
rodzaj zabudowy;,.,...........,.
tytuł prawny:
z tego twułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
4. lnnenieruchomośąi: ^
- - ż,

0pi^|

il#.ilłł/oL-są,a
lll.
1, Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z ud:iałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

:łlll,f,:fr§TW,
udziały te stanowią pakiet większy niżIO%udziałów w spółce:
Z

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

2, Posiadam udz

Z

:it?fl::§Ifał,

::::::: " :::::: :::::

::::::

iemitenta udziałów:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości;

lV.

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

uczestniczą

takie osoby -

należy podać liczbę i

akcje te stanowią pakiet większy niż Ial/a akcji w spółce:
Z

tego tfiułu osiągnąłem{ęłam}w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

: -,,,,

Z

.

P]::(,

-

należy podać liczbę i emitenta akcji;

::,,,',.WL{J.;,:, ::::.,,,,_,,,,,,

",

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

emitenta

akcji:
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v.

Nabyłem(am) (nabyt mój małżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

5karbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

od

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

,l!|ln

trJu

$4,..

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać

- osobiście.....,..,tłjf,,. _ooT.y
-

ó;;;;;;il;;

Z tego

formę prawną i przedmiot dzialalności):

§4,

;;; , . rtir, . §/p}xł]:.

: ,: :,:.

,.,,.,:. ,., .:

:. , ..,, ..:,..,.,. ,

,

.:

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

{naleźy podać formę prawną i przedmiot dzialalności);

- osobiście
- wspólnie
Z

z

innymi osobami

tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): .

N.n.,....§§a{fi'l

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorcze.i (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
kwot,uzyskiwanych z każ!
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ...,.,..

x.
Zobowiązania pienięŹne o wartoŚci powyże.i 10 000 złotych, w tym
zaciągnięte kredfiy i pożyczki oraz
warunki, na ]akich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakie.i wysokości):
..,...

