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oSWIADczENIE MA'ATKOWE

radnego gmlny

Znlqczniki do ro4xlrzqdzenia ltczcsa Rady Ministrdrv
z dnia 26 lutego 2O0J r.

Zrlqcznik nr lr)
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t waga:
1. Osoba skladaiEca oJwiadc2enie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelneto wypelnienia

kaidej z rubqft.
2. Jeiell poszcieg6lne rubryki rle znajduia w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotvczv"
3' osoba skladajeca oJwiadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkourych, dodrod6w i zobowiqzafi do maiqtku odrQbnego i maiatku objqtego malieiskq ri6p6lno6ciq
majetkowe.

4. Ollviadczenle o stanie maiqtkovrym dotycry maigtku w kraiu tza granicA.
5. Oiwiadczenie o stanie maietkowym obejmuje rowniei wienytelno5ci pienieine.
5. W czq6ci A oawiadczenia zawitne sa informacie jawne, w c2Q{cj B za3 informacie niejawne dotyczAce adresu

zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nierudpmojci.

czqgc A
Ja, niiej podpisany(a),
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(miejsce ratrudnienia, stanowislo lub f unkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2O]7 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzedskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiEce m6i majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- 3rodki pieniqtne zgromadzone w walucie polskiej: . 69ooo

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: ....................,.........f.-...(. J;J

* papiery wartosciowe: . ......Lr,r,C...,

na kwotQ

Z€ znrionq wpmwadTonA prez $ I pkl I rozpo?4dlenia Prezesa ltady Ministr6w z dnin ?8 czerwca 2{) l7 r. znrieniajilcego ro4roriq-
dzenio w sprawie okrcSleda rvzorow fbnrtularzy oiwiadcan maj4(owych radncgo gminy, w6jra, znstgpcy w6lla, sekrtiarza gminy.
skarhtika gnriny, kiet)vorika jednostki organizacyjnej gnriny, osoby z,a:uelJzlj4cc1i czkrnla organu zarz4dzajqcego gninnq osob4
prawuil oraz osoby wydajqcej decyzje arlmioistmcyjne w irnieniu wojtu (fr. l.l. poz. 1298), kt{)rc wcszlo w iycie z dnienr I lipa
201'1 r
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I.
1". Dom o powierzchni rlSc

tytul prawny: ..... 'hI)
2. Mieszkanie o powierzchni: vredn[

k-qs-. tu.s >l

tlr?t Cz,l.Zcvt i h,'o-
nf, o -wartoSci: 

....-.

P-i.d.1.9r..\s4.P-+.!.
m2, o wartoici: .....,

(

tytul prawn

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:
rodzaj zabudowy: .....
q ul prawny: .,......,...

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: ...............

....t:.1*
..., powierzchnia:

Z tego tytulu osiegnElem(qlam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysoko(ci

tr + a--. - iK .- '
o wartoSci

tytul prawny: ... t$. .i-.'.........r1sr.:. Ji..-e. *..r

.

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

: i:: r:::":::::::T: : : ::::t ilrr:f:f iliczbg i emitenta udziat6w

udzialy te stanowiE pakiet wieksry nii 10% udzial6w w spolce

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. Posiadam udzialy w innych nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w: ..

Z tego tytulu osiQ8nqlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci

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

w kt6rych u

sootkach handlowvch -
. -............r"".8.....,q{.-.1:l

naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiEgnEtem(qtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: .,..........,...............

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych ;
........Id1.(.....,4\

podae liczbq i emitenta akcji

Z tego q ulu oslEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici
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Ilzienmk Ustaw -5- Poz. 2020

Nabylem(am) (nabyl m6j marionek, z wy{Eczenrem mienia przynareinego do jego maiEtku odrebnego)
od skarbu Pa6stwa, innej paristwowej osoby prawne.i, jednostek samoriqdu teMorialneio, th
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metroporitalnego nastQpujqce mienie, kt6re poilegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od k;g;,-....................... ...............-.....

vt.
1. Prowadzq dzialalnoSi gospodarczq (naleiy

- osobiScie

i przedmiot dzialalnojci): ...podaC formq prawnq
...........ra"le.... SJ|.*.1. 1

* wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnglem(qtam) w roku ubieglym przych6d i
2. Zarzqdzam dzialalnokiq gospodarczq lub jestem przedstawi

(naleiy podaC forme prawnq i przedmiot dzialalnojci): .........

doch6d w wysoko(ci: .......
cielem petnomocnikiem takiej dzialalnoSci

a;
- osobiicie

- wsp6lnie z innymi osobami .............

Z tego Mulu osiEBnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci; .......

v .

W sp6lkach handlowych ( I-b l^. kb\^ .?.as.:.
l.2oo

f.:..1...0-,9
,1,:"-'::::::::'1t- s

-jestem cztonkiem zarzEdu (od kiedy) /1..1.".9.7.,..2.9t.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

t

.r*ir...

.....,,d2 l.-".k1.

Z tego t)/tulu osiagnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ...... A. Z.h..k L.1..1

v .

lnne dochody osiegane z tytulu zatrudnienia
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ..........$.

lup innej dzialalno(ci zarobkowei lub zaiee. z Dodaniem
.,ts......srs.d.'.... 311..e........ A.9..3.9.Y-.,.*.................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkcji):

.cl;f?:../14/1.€..

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko(ci): ......

..,..........,,.....c*.,..
ilav { r/1-*.La.
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........ / k rr. !..K.......Lr.*.... .,4?n.a4|.
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Informacja nieiawna

(Art- 24 j ust. 6 ustsw! z dniu I marco 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

.....fs*.ro. Ll. '1.2 C{ d ^ {
(miejs.o\,,vo6f , data) (podpir)

-%


