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Zol4czniki do ro4rorz4dza nia Prezcsa Rady Mirislrdw
z dlia 26 lutego 2(D3 r.

Zrlqcr ik nr lr)

t47hR

ogwAoczENrE MAJArxowE

radnego gminy

?n t...i.?.it t........, a"i. $"cQ Zo
(micls.owosi)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oiwladczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnlenia

kaidej z rubqfi.
2. Jeteli poszczeg6lne rubrykl nle znaiduie w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wtisad,.nie dotyczv".
3. Osoba skladaiqca oSwiadczenie obowiqzana jest okre{li( pnynaleinoit poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, dodrod6w i zobowiqza6 do maiatku odrqbnego i maiEtku objqtego maliefiskq u6p6lnogciE
nrajAtkowq.

4, O{wladczenle o stanie maiqtkowym dotyczy mal4tku w kraju i za granicQ.
5. Ogwiadczenie o stanie maiqtkowym obeimuie r6wniei wierzytelno6ci pieniQine
5. W czqSci A oiwiadczenia zawarte se informacje iawne, w czegci B zaa intormacie niejau,ne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

czESC A
Ja, niiej podpisany(a), .... !.t. ...2*ol*

I (miejsce zatrudnienta, stanowlsko lub funk(ja) |

...*...(2.k{<**., Cu"""t"

{th
.Klzoffilt\r ?*.*-i:

q
urodzony(a) ...../.1..1..,...Q.1.

a inarwislo ora, narwisko rodowe|

po zapoznaniu siQ z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. lJ. z 2077 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrebny:

€Aott
)aIY

t.

Zasoby pieniQine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..................1.!l Q a(. (. /.I-t'
- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej

- papiery warto(ciowe: L.L. c.!.

Ze zminnq vpowadzonq przez $ I pkt I roz6rrz4dzenia PreTrsa Rady Ministr6w z dnia 28 czerwca 2017 r. znrieninjqcego m4xrrz4-
dzenie w sprawie okrc6lenia wzorow formularzy oSwiadczcri majqtkowych radncgo gminy. w6jra, znstgpcy w6ih, sek&tarza gminy,
skarbrrika gnriny, kierourika jednostki organizacyjnej gnriny. osoby zav4&a14cej i cz-lonka orlpnu ,arzqdr.aj4cego gminnq osobq
prawq onu osoby wydajqcej declzje adruinistracyjne w imicniu woj u (D2,. tJ. lxv,. 1298). ktrire wev,lo w 2ycie z dnienr I lipca
l0l7 r

lr
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li. 
oo,,. o po*r"r. m,..rt-0,.i.+4,{..m2, o wartosci: ,r

tytul prawny: .....tzlttcA..L{ttS.lLQ-.......... L;.f.p'.*.
2. Mieekanie o powierzchni: ................... m2, o warto*i: ..

t..9.....t. S

lil
...........hra.e

.c'k.Q-^
Ct

L

tWut prawnV:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: we_ ....n[o L,I , powierzchnia:

o wartojci
rodzaj zabudowy:
q ul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym pnych6d i dochod w wysoko(ci

4. lnne nieruchomoJci: r . -; I
powierzchnia; ............O1.1.1.S.:1..(. !!l.6 tv.l

o warto6ci: .........

tytul prawny: .....

.

1. Posladam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nal

"Lt
czbq

udziaty te stanowiE pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w spolce: ,

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

2. Posiadam udziaty w innych spdlkactr ha
A,\ L

tem itenta udzi

Z tego tytulu osiagnElem(qtam) w roku

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

w kt6rych uczestniczQ takie. osoby na le podai liczbq i emitenta akcji:
,..1

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10yo akcji w sp6lce

' ::::::: :::: :t::t:: :*:::: :#E*:i:#!:f.i?fi:::::: : :. .....t....j
Z tego t)dulu osiagn{em(qlam) w roku ubieglm doch6d w ralysokoici:

I

Z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubleglym doch6d w wysokoici: ............................
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zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC qpis

....................trre..,......s!e.
nia idatg nabycia, od kogo

vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gos

- osobi6cie .......--.-..--

podarczq (paleiy podpC

.......... LM. e........Q.La iirawnQ i przedmiot dzialalnodci)

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

Z tego q ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko(ci: .............
2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(nale2y podai formq prawnE i przedOiot
.......,...............-!lrt(....

dzialalno6ci)
oLckq'"""""""1"

- osobiscie......

Z tego Mulu osiQgnglem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..........................

v[.
W spolkach handlowych {nazwa, siedziba spolki): ......

- wsp6lnie z innymi osobami

a_ d, C

-iestem czlonkiem zanEdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

vIt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno(ci zarobkowe.i lub zajqi, z podaniem

e.Il(
fr.: ii-,t i*: ......'.. li .U.. f 2:.3.... 7.. 4lt-1 ( /
:, ; r..y'... 1,,.,,,,,,.,.,,..

Nabylem(am) (naM m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego)
odSkarbu Pafstwa, innej pafistwowei osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzko,v, komunalnej osoby prawnej Iub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

Z tego Mulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ........

,,,1 , 
^
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyie.i 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

::::t 
*: ::':t rltl t lli I ?l'-[l]l p_ra

x.
Zobowiqzanla pienieine o wartosci powyrej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci): ......

.tL.tr.(..... c
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Informacja nieiawna

(Art, 24 j ust. 6 ustotey z dniu 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ti na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lubzatajenie prawdygrozi kara pozbawienia wolno(ci.

? *,, ru,a.f -13.. *.Q ! t.., ?.. 
p t g Cdhaps, )k LI loac"t


