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Zal4czn iki do rozpol7-adTrnia I'rezesa Rady Ministr6w
z dda 26 lulego 2003 r.

Zalacznik nr lrl

'IZOR

osWIADczENIE MAJATKoWE

radnego gminy

.fu nge. rro-., a* . :t.!t. ?- -O-, 1.8. r
(micjscowoji)

Uwaga:
1. osoba sktadaiEca ogwiadczenie obowiezana iest do zgodnego z prawdE starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z ruhyk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wdsa6 ,.nie dotvczv"
3. Osoba skladaieca oSwiadczenie obowiqzana ,est okreglid pzynaleinoSd poszczeg6lnych sldadnik6w

maiatkowych, dodrod6w i zobowiEzad do maiqtku odrebnego i maiatku objetego maliefska wsp6lnogdq
maietkowe.

4. Ogwiadczenie o stanie majatkowym dotyEy maiatku w kraju iza granica.

5. oSwiadczenie o stanie majQtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnogci pienieine.
6. w (zQgci A ogwiadczenia zawarte sa informacje iawne, w czq{ci B za{ informacie nieiawne dotyczece adresu

zamieszkania skladaiacego o6wiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomogci.

czEse A
Ja, niiej podpi

urodzony(a) ..

,"nv(^t,!k(W... Na,rd,a 6"i,a \
:'"""'f ' ./

?.a.r..cx-<kn

(

. s,Ad;.,x-r^-......Rar.a# .......N-.
b f'.hkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h te.i ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2efrskiej

wsp6lnodci maiqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrebny:

t.
Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej

- papiery warto(cio*", .....ft1!y'X

,* x ctL.,TatV

r

..... na kwotQ:

7e zrrian4 $prorvadzon4 przez $ I pkt I rozfDrzadzenia Prezesa Rady Ministr6rv z drlia 28 czerwca 2017 r zmieniajqcego rozporz4-

dzenic $, sprawie okre6lenia rvzoniu, formularzy oiwiadczeri maj4tkow,ych radnego gminy. w6jta, zastgpcy w6jta, sckretarza gmin1.

skarbnika gruiny, kiero*rika jednostki organizac)'Jnej lrniny. osoby zarz4dzaj4cel i czlonka organu zarz4&ajqccgo gninnq osobq

praur4 oraz osoby wydaj4cej dccyzjc acttinistracl,jne rv imieniu rvojta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w zycie z dniem t lipca
2017 t.

tu

- (rodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:
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[.
1. Dom o powierzchni

tytul prawny
2. Mieszkanie o powienchni: 4l!4

tytuf prawny: ............
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartoici:
rodzajzabudowy: .....
q ul prawny: ,,..........

ru,o o\dyc*j,
'............ ...........v...... ..v......

fu-HfK&n,,,,

, powierzchnia:

Z tego tytulu osiEgnElem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci

4. lnne nieruchomoici: 2-*1 AUn% rZtL-
powrezcnnra: ......"J..-.-.4-.-.-.---

w kt6rych uczestqicTq lakie osoby - nale2y podat liczbq i emitent
n1,-4X-.... c Rt_A. 9K. !- t-............4{

o warto6ci

I lt.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

a udziat6w:

udzia+y te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ...............,............

2. Posiadam udzi nn h handlowych - nale2y podai licz

:::::::::i:::::l:.:/lLkL,.

z tego tytulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych
..ftV,{.. ?
akc.je te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6tce: ...

Z tego Mulu osiAgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci

uczestnicza

cla*-Wc:E
takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta akcii

2. Posiadam akcjp w innych sp6lkach
,.v.11.L.....(^{.Yv.c.K.t..l- ..

_.,..... . ..... 
,J 

..

handlowych - naleiy podat liczbq iemitenta akcji:

//t{rC

tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:



Nabytem(am) (naM m6l mat2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
odSkarbu Padstwa, innej pa6stwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich

Poz. 2020

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie,
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo: ./.tl.,L&...

TE dlegalo

vl.
1. Prowadzq dzialalno6i gospodarczq (naleiy poda6 formq prawnq i pnedmiot d2iatalno6ci): n4t dlrtuax,<4.o4

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami .

2. Zarzqdzam dzialalnodciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pdnopocnikiem takiej dziatalnorici

f::1*:::::::T:ll:::i:'i'll'illYi" M ffl! :: - : -

Z tego q/tutu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ........

- wsp6lnie z innymi osobami ...

Z tego Mulu osiqgnAlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .

v .

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki) *#
*jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,

-jestem czlonkiem komisji rewi2yjnej (od kiedy)

Z tego qnulu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko6ci: .

vl[.
lnne dochody osiqgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowei lub zajqg z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu: ...........

z.L - ....4...

ff,
:*.,BTli::0-3:

bt Z,y\"%
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2e.j 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
n ar model i rok produkc{i

..1...r4L/.

x.
Zobowiqzania pieniqzne o warto(ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i po2yczki oraz

(wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): ......na ch udzielonewarunki.
...Nrt"(. %

AA

I
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czEse B

Informacja nieiawna

(Art, 24 j ust. 6 ustawy z dnio I morca 1990 r. o samorzqdzie gminnym)

Powy2sze o(wiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci,

Jlbr"KCL
(miejs.o'^o6a, data) (podpis)

Ka,*tq-.t


