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Zal4czniki fu rozporz4dzgnia Prezesa Rady Ministr6w
z dnia 26lutego 2003 r.

Zalqcznik nr 1rl
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IADCZENIE MA'ATKOWE

radnego gminy ,4 r [ ,, ^A ^-,0
. ....bk*rVr"\.... ., a"i" .r|k"0.9."M..1. ,.

, (miejscowoii)

t waga:
1. osoba skladajQca oiwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdo starannego izupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeiell poszczeg6lne rubryki nie znaiduje w konkretnyrn przypadku zastosowania, naleiy wdsad,,nie dotwzv".
3. Osoba skladaieca o5wiadczenie obowiqzana iest okreSlid pzynaleino6{ poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, doclrod6w i zobowiqzatl do majqtku odrqbnego i majetku objetego rnaliefske wsp6lno{ciq
rnajatkowa.

4. ogwiadczenle o stanie majatkowym dotyczy majQtku w kraju i za granic4.

5. O6wiadczenie o stanie malQtkowym obelmuje r6wniei wierzytelnogci pienieirE.
5. W (ze{d A o(wiadczenia zawarte sq informacie iawne, w czqlci B za( inlormacie nieiawne dotyczece adresu

zamieszkania sklada.iacego oiwiadtzenie oraz miejsca a nieruchomo6ci.

czESC A
Ja, niiej podpisany(a) ,.. {g^*-lh....
urodzony(a) ... Q,_-Qll , tst oraz nazwisko rodowe) P.**.*?

w;A tt
a,i^e/Y.l4........o.... !.r)..

(miejs.e zatrudnienia, slanowi5ko lub nkcja)

po zapoznaniu siQ z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2o!7 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieiskiej
wsp6lnolci majqtkowej lub stanowiqce m6.j majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej

*t
- 5rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

l)

.............. na kwotq: ........,....4vr1
'0

Ze zmianq wprowadzonq p.zez $ I pk I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 czerwca 2017 r. znieniaj4cego rozporzq-

dzenie w sprawic okrcilcnia wzor6w formularzy oswiadczei maj4*owych radncgo gminy, w6ita, zastqpcy wojta, sck-reta.rza gminy,
skartnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zan4dzajqceJ i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje administmcyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w Zycie z dniem I lipca
2017 t.
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1. Dom o powierzc

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwar .....

owartosci: ......./hO :1

4. lnne nieruchomoici:
powierzchnia: ..........
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.. dlo^&t"l^1r,6..
, o wartoSci
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. ..... ...... ...1v1^,9^., , .
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otq

rodzaj zabudowy: .

tytul prawny: ..... 411
Z tego tytulu osiEgnEtem(qlam) w roku ubi

..., powierzch nia .fOL\
.............,,.....,*.
..*"-A/tl.R
ecvm pAyihoa

li.,.
osctidoch6d

t
o wartoici iNw
tytul prawny

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

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbe i emitenta udzial6w:

..L^.&

.......\..................

../,Itldl"dkl

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy nii 107o udzial6w w spolce; ...

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

lk L

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podat liczbq i emitenta udzi a16w:

z tego tytulu osiEgnElem(elam) w roku ubiegfym doch6d w wyso

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

w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale2y ai liczbe i emitenta akcji

......1^^e

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcji w sp6tce: .............r....
(,.......4k

Z tego tytulu osiE8nElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wys

2. Posiadam akc.ie w innych sp6tkach handlowych - naleiy podai I e em

'Q""', w
Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wvsokoSc

.A/^9......

'1t^
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V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
odSkarbu Pa6stwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

-5- Poz. 2020

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podad opis mirnial nabycia, od kogo: ..

vt.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarpzq (nal

"^4ae.....
- osobi6cie

a formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci)

- wsp6lnie z innymi osobami ......--.......\........
Ah..**,.

Z tego Mutu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym prz h6d i doch6d wwysokodci:

(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dziafalno6c

/44'e.'...
- osobiicie

'76.u....
- wsp6lnie z innymi osobami ......

Ztego q ulu osiagnqlem(qlam) wroku ubieglym doch6(w
a-'q".'L.

v[.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): -.-..tat

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .,,....

'tl\..0...--jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

\
....tu^"..<--.

.A a.J*.
Z tego q ulu osiEgnAtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......,d;.

v t.

lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzy WA nych z kazdego tytulu

,!.").{L.......

Bua..tt att
{..
...

?h d
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2. Zanqdzam dzialalno6ciq gospodarczE lub .lestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

I
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleZy podai markQ, model i rok produ

-';x4

x.
Zobowiqzania pienieine o warto6ci powyie.i 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz

dzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokoici): ...,..jakich zostaly u

w^1"[ ffifi- hl 51:
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warunki, na
...........r.........
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lnformacja niejawna

@rt. 24 i ust' 6 ttstdwy z ilnia I marca 1990 r' o sdfiorzqdzie gminnym)

Poz.2020

Powyisze o6wiadczenie skladam 3wiadomy(a)' i2 na

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawie

ArX ,Aro_*tT W! ,r^"-r

podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nia wolnoici.

(mieiscolalosa, data)
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