
Dzicnnik Uslaw -J-

Zal4Lzn iki do ro4)orr{d"inia I'rozesa Rady Min islr6w
z d a 26 lflcgo 2003 r.

Zalqcznik nr l2)

IE MAJATKOWE

radnego gminy

?$,rc*el!.....,a^,,.(..Q,.91....29|B'"
(miejscoworii)

Uwagai
1. Osoba skladajqca oJwiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidel z rubryk.
2. Jeiell posrczeg6lne rubryki nie znajdura w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad,.nie dotvczv".
3, Osoba skladaiqca oJwiadczenie obowiazana iest okregid przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dodrod6w i zobowiqza6 do maietku odrqbnego i majqtku objQtego maliefiskE !\6p6lno{ciE
majetkowe.

4. Olwiadczenie o stanle malatkowym dotyczy maiqtku w kraiu i za granic4.
5. OJwiadczenie o stanie maiqtkowym obeimuje r6wniei wierzytelnoici pieniQine.
6. W czQgci A o3wiadczenia zawarte sA informacje iawne, w czq{ci B za{ intormaEie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oiwiadeenie oraz mieisca poloienia nieruchomogci.

czqfe A
Ja, ni2ej podpisany(a), .... JVorru'ka- 4

l-cEeh<_urodzony(a) M,..Y.-:=^.':.'ffff. ?o-

lL CI-
Ir

.{-ddK4....llk.Z,lmZI.....'i/t-.J:-atiX,?j/r,?
lmiejsceJzatrudnienia, sta no&U,o Ua fun*$1

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. tJ. z 2O!7 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliedskiej
wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pienieZne:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: .....

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartojciowe: .........

7e zmianq u,prowadzon4 prez $ I pkl I rozporz4dzenia Prezesn Racly Ministrdw z dnia 28 c^rwca 2017 r. znreniaj4cego mzporzq-
dzcnic w sprawie okrcilcuia rvzorow lbnnularzy o$wiadcz-cr'r mairltlorvych radncgo gmirry, w6jt.l, astgpcy w6lta. sckrctarra gnriny,
skarbnika gnriny, kienrwrtika jedrostki organizacyjnej gnriny, osob,v nrz4dz.aj4cej i czlonla organu zazild;,.aj4cego grinn4 osob4
prawq trraz osoby wydajqccj decyz,je adn:jnistracyjnc rv imieniu wojut (rh. t]. poz. 1298), kkirc weszlo w zycie z dnierr I lipca
201'7 t.

Po2.2020

L.iZ#*'-

fi?.on

na kwotq:

l)
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.

1. Dom o powierzchni

tytul prawn
2. Mieszkanie o powierzchni

tytul prawny: ..................
3. Gospodarstwo rolne;

rodzaj gospodarstwa: .....

o wartoici:

ni" ilb c*r-l-
..........(...., powierzchnia

/nO( ,:k
o

rodzaj zabudowy: ......

tytul prawny:,...........
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)

4. lnne nieruchomoJci: //14,(
powierzchnia

h6dldoch6dwwysokoici

o wartoici:

1. Posiadam ud2iaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,

: :::t:::::::::1T::: :::::: ::l::t ::::: :":: ::t::::: ::::::' w tu 
: v : 7

u.

udzialy te stanowlE pakiet wieksry nii 10% udzial6w w spolce

Z tego tytulu osiEgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

Z tego Mulu osiEgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,

*=ru

w kt6rvch uc
.. . 1a4

takie - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .....

2. Posiadam akc h hand h * naleiy podai liczbq iemitenta akcji: ..

....m/kK,...

Z tego t\tulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .,..

tytul prawny:

a
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Nabylem(am) (nabyl m6j marionek, z wyrEczeniem mienia przynareinego do jego majqtku odrebnegol
od skarbu Padstwa, innej pa stwowei osoby prawnei, iednostek irroriqi, tervtoriarnego, 

-ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej rub zwiEzku metroporitarnego nastqpujqce mienie, kt6re podleearo

:::::::":::::::l::::::::::::::'*adopismieniaidatqnabvcia,odkol?,. 
ru tufr.i"?

VI

1. Prowadze dzialalnoit sos

K4,lrffitarct.;EL
' - osobiScie

i'5?aEYtrtfr#w zialalnoici):
lY-.Ki-..:...,.#m z r r€ t t ( e,

prawnE i rzedmi d

- wsp6lnie z innymi osobami

6Dzr
@tzZ tego q ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i d

2. Zarzqdzam dzialalno3ciq gospodarczq lub jestem przedstawici
och6d w wysokosci: .:
elem petnomocnikie takiej ialalnoSci

o T

(nale2y podaC formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

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

Z tego Mdu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....

v[.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp aii): ........./!k&.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

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

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

Z tego t)/tutu osiagn4lem(q.lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: .......,..,.

VIII.
lnne dochody osiagane z tyturu zatrudnienia rub innej dziararno(ci zarobkowe.i rub zajqi, z podaniemt,{']ri:d,/.W. 

:*u!ti:::,i::o/* tLcc
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai el i k u 12 ";,dZ

r

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto(ci powyrej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniete kredyty i poryczki oraz
warunki, na jakich kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w.iakiej wysokoici)zt
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czqJC B

Informacja niejawna

(Art, 24 j usl. 6 ustaw), z dnia 8 morca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powyisze o3wiadczenie sk'ladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

?"n t,G,o11 2,o4B,r
(miejscov,oJd, data) (podpb)

ll/omr,to. Cbr"n


