
Dziennik Ustaw Po2.2020

zahznlki do to4torzqdzEnia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 26 lutego 2001 r.

Zrlq.znik nr 11)

WZ6R

wrADczENtE MA.TATKOWE

radnego gminy

..?AB.C.Z.A.h)......, ani" ..]/..'.08..?0.d8,.
(miejs.owoia)

Uwaga:
1. osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodn€go z praurd+ starannego izupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. .,eiell poszczeg6lne rubryki nie znajdujl w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleiy wlisad ,,nie dowczv".

3. osoba skladajQca oiwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleinol{ poszczeg6lnych skladnik6w
majatkowych, dodrod6w I zobowiqzarl do maiQtku odrebnego i maiatku objetego malierlsk4 wsp6lnolciq
majetkowe.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maiEtku w kraju i za granicq.

5. oawiadczenie o stanie maiatkowym obeimuie r6wniei wierzytelnoici pieniqirr.
6. W czQ{ci A oswiadczenia zawarte sa informacje iawne, w (zQfui B zag intormacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomo5ci.

czEse A
Ja, ni2ej podpisany(a),

urodzony(a) ...............

..893.Erv.h............8o1 K $(19?.Y..S.K$
(imiona i lalwisko oI?z nazwisko rodou/e)

I3^.0.3,..^3s..6.R.............. ............. w.....t.i.ErYtAr.y.s.2.L

.h.L-!.(.?,$1.fi "......f .R.zEp-.:L*.QLe.....N.&l rft.vs2.:LLi.eL.:... g$.g-*:Ll:
......................R*$..t{i\..........r1.r}Q.1.......i\{.r8.tr.s.K.I.E.1.............*... ....?.o.f,.9.2P.vi,.rP-.......

{miejs.e zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 20t7 r.

poz. 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maltedskiej
wsp6lnoici majqtkowe.i lub stanowiace m6j majqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine:

- 
::::: :::'i1h: ::fi a'$'::: [Hlii""f till] :

..................:..v:L.t.B.b*..w.t.4..s.!y.9.{(,..,..............1r
,..,..........;...Q-.trl. rxs.
A+"aam..bk.!}........".i:.eSCi.ii. 

.iiiigii .2oiuc+1

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ,..............
Ir[.r.E-..........9D.0.]--.t(..c.2.

- papiery wartoSciowe: ............tV.1.E..........9.9I.{..9.?.Y

na kwotq

Zr-zmlarqwprowadzonE przez $ I pkt I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 czerwca 2017 r zrnieniajqcego rozporz4-

dzcnie w sprawic oke3lenia wzorow formularzy oiwiadczci maj4tkowych radnego grniny, w6jta, zastgpcy w6jta, sckretarza grniny,

skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zan4dzal4cq i czlonla organu zarz4dzajqcego gminnq osob4

prawn4 trraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), k16re weszlo w 2ycic z dniem I lipca
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It.
1. Dom o powierzctrni, ......1.{.Q....,....-..m2, o warto6ci , ........A..b.Q...........0..q0....

tytut prawny: ................r,?.tA.i!t.gtt........OORE.h.rT.*............:....se.*9.y.\4,,
2. Mieszkanie o powienchni: ...6.Q.......... m2, o wartoSii: ........tr,.6.O.........A.eA......

tytul prawny: ......................r,\!.P.*,tr-,.r.iI.>.i.\.Cr:}.(l............ryt*L*ErV5.(.l*...

....L+.ai.YcH....

Lffixy.a.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...........JYI8.....Q e:t-..1.L?}(......... , powierzchnia
o wartosci: ............................d..ua...Q..o.r-r.c.z4
rodzaj zabudowy: ...,...,.

Mul prawny: .,..............,....... . r..u---...q).A;!:.y C?, X
Z tego tytutu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko(ci: ..........,.

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: ,.rrl.i.r:.Lr.c,1LO..0a.4.5.(........e.8.U.AO.\1r1.-r{4......

o wartoici: .......

,,N.t.E&V-ft io.t10!b........L4.{.rruA.....
r,l.t *rrV.OiC...................qDN4.$.0r.A

..a...?.a.',1......0..^. A.1.0.1.:. N.. 0A 0 z+ o-'yu

.o...?.0.r.\-....0.."... I AAX..:....?.,..90 O t+ortate
t.e*.D.e}e.........................

q ul prawny: 3^.CAiLS3......?.RLy.....y1,..r4.!\gC.B.f"6.1g.r?J .................,.1.0.. I Ao zgw
..:...rd.t.r-.i).+.$.Lff.srl$.q.{.t........*1.*r.?..a.i\.i.\,t }a

...(Y.r.9.......O.p-T:.Q2.J...........

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - na leiy podad liczbq iemitenta udzial6w: ...........
......ru.r.L........Q..Q-\-:1.9*..{

Z tego tytulu osiAgnAlem( qlam) w roku ubiegtym doch6d w
...M..\.r;...........Q.91.x..q*.:1..,.........

..................ry..r.R...........cD.aT,Lc.?..:1.

akcje te stanowiA pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce: .,......

Z tego q ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta akcji
.\.8,...........Q.p.T.1r.c,1.?.....

Z tego tytutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci:

wysoko3ci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

,v riz S.9TY.c.?.

lll.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w h6rych uczestniczA takie osoby - naleiy podai liczbe i emitenta udzial6w:
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6.i mal2onek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego ma.iqtku odrqbnego)

od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podae opis mienia i datq nabycia, od kogo: ...................

VI
1. Prowadzq dzialalnoif gospodarczq (naleiy podai formq prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

- osobi6cie ............................N.rfi,........s.9.T.xc.2.Y{

- wsp6lnie z innymi osoba

5 Po2.2020

m1,................,.....,....,.,...,.......

.sr..r.*......Q.cix.c,.r.:1......,......
Z tego q utu osiAgnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalno5ci

(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziatalno6ci)

- osobiscie............................w..r.|i.........491:.*.qt

- wsp6lnie z innymi osobami .rv.rrr......Q.rl.i.*.9L1

Z tego tytulu osiqgnqle w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .m(qlam)
......rv..(.,L ...4. cL

vll.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ........i[rF....Qp.Iy.S.L'Y

-.iestem czlonkiem zanadu (od kiedy): .........

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego Mutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch5d w wysoko6ci: .sitE .L

vl .

lnne dochody osiagane z q ulu zatrudnienla lub inne.i dzialalno5ci zarobkowej lub zajqc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kardego tytulu: .........

0,.i-'t(...RY..LV.r
'o """"6'
.J......,..V.. .-o:.t.s.l*.,.

p-.!.E1.1 a_o_.i( 9.f,.......(tA.flri \!..K!.81....:: ::8 e :ei ::;:?e ?toi.tc(

^/rr: 
<i\/l_ri e, ^/
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lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 0OO zlotych (w prrypadku
nalezy podai markq, model i rok produkcji): .............,......

pojazd6w mechanicznych

t .).CIi i. ro. R.
i.A.Se. ...,......0.i.0.4..0,* k

.-....!0.tS.?..r,.wkrt.tx0.e.l;..............y!*.t ?A$.iK.S.

x.
zobowiqzania pienieine o warto(ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoici): ......

.i!.. t.l?..............Q-.CIrye?__'(
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Informacja niejawna

(Arl, 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 morco lg90 n o somorzq(lzie gminnym)

Powyisze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karneSo za podanie

nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

? ARCZ ..31.'ey,. zu,tg
(miejscovtoJa, data) (podpis)


