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Z2lącznik nr l:)

IYTOR

ośWIADcZENIE MA.JĄTKoWE

radnego gminy

fu4'ęy'::, a,i"' (''3-ł:' 2?fr
Uwaga:
1. o50ba składająca ośvJiadcŻenie oboWiązana je't do zgodnego z praWdą, starannego i ŻupełneBo wypelnienia

każdejz rubryk'
2. leżeli poszczeBólne rubryki nie Żnajdują w konkretnym prŻypadku Żastosowania, naleźy wpisać,,nie dotvczv,'.
3_ o5oba składająca oświadczenie obowiąŻana jest określić przynależność porr.,"gólny.Tt rkńńfu*

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku obiętego ."li",i.łą 
'.por".i.iimajątkoWą.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doty.zy majątku W kraju i Ża granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierŻyte1ności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia Żawańe są ;nformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

Żamieszkania składające8o oświadczenie oraŻ miejsca położenia nieruchomości'

,'j'"]iło"oo',,.r,. 1, ' . ''Keł7,,lz1272 v/aqroęvź
urodzony{a) ze *Ę":.;:;;nw/";::::::l''"'i;;;7;,;

po zapoznaniu się Z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządŻje gminnym (Dz. U' z2017 r'poz. 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, żeposiadam wchodzące 
' 'ń'a 'ul'",i.ł'"jWspólności majątkowej ]Ub stanoWiące mój nrajątek odrębnV:

70. aeer- z/
t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie poJskiej:

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 4' -aż". ałb-
_papieryWartościow. ...''..' ..'niż ..'.#./--?e7

]r Zezmianąviproł'adzonąpizĆZ$1pklJlozpolzqdzeniaPrezcsaRarlvl\'jillistlórvzdni3:8cŻer\tJŻ0l7rŻnl]crLll].1ccgolozpolZą_

'l.''' iLr;,'l 'l' tł .'''il !d"o:.| io'9' ',/.jL. l'' 5 ]r' '''.b\ ?'' z'd'''',..l :U7i'-| 
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il,)]:'" 
osoby \r]d.'jącej dec\'Żic ad]n ]| isll!c} ine \'r]llieniLl \'óila 1Dz' tJ poz l293l' któle r'eszlo lr ;i:;;;;,';',,-'";;:;



Dziennik Uslaw -4- Poz.20Ż0

z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przvchód i dochód w wysolości: .'.łr'Ż.4''.'a'?'/ś

"''.'r,";.','....' 
.'.''..'." .''.'' .'' rł2 #i:7 ;

//
,;;",0,;;;;, . . . ))2 -65-i;1..;-//

r.

L. Posiadam
w których

udziały w spółkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

................' .2I.ź
L,cze5tniclą tdkle o5oby rależy podać li,czbę l: li,czbę l er4itę.nta udziałów:

l -1 dD ,lą az r/'''''''' / ;/

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: .................ł?.ć.1''..':

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokoś

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałóWI

Z tego tytułu osiągną'iem (ęła m) w roku ubiegłym dochód w

.,a1.?...

1. Posiadam
w których

akcje w spółkach handJowych z

uczestnicŻą takie osoby
udziałem gminnych osób prawnych lub przed siębio rców,

' naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

,) r'''''*ł-e& ę'r'
a\cje te sta1oW ą pakiet WięksŻV riz 10"/" a\cjiw spólce: '.'''''''''''''''''' '

Z tego tytUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlcwych - należy podać licZbę i erir ienta akcji: ..''.'''''..'.'.''..'.'...'..

z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubieg'lym dochód w wysokości;
.2? --
/



Dzięnljk Ustaw Poz.202A

Nabyłemiam) (nabył mój małżonek, z w!łączeniem mienia przynaleźne8o do jego majątku odrębnego)
odskarbU Państwa, innej państ\łowej osoby prawne.j, jednostek 5amorZądU terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej Jub związku metropo]ita]nego następujące rnienie, które podlegaio
zbYcjU W drodze prZetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo; '....'.-...''..'..

vt.
1. ProwadŻę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działa]ności):

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) W roku ubiegłym przYchód i dochód w wysokości:
2' Zarządzam dziaialnością gospodarczą lub jestem przedstaWicielem pełnomocnikiem takiei działalności

- Wspó|nie z innymi osobami -.......'-.' )): 41ł;;; ; ""'

Z tego tytUłu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysolości: L.'';ŻŻ--;Z ',?v17 :-
Vll' 

: ę4/ącty -W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spółki): '.....'.'.''....'.'..''....'ź"-Zi . .......''/ ''..7'......'...'...'''.'....'.

_jestemczłonkiemzarządu(odki.dyi, '''.''''''' '' '' ' )'r:) '{rr7;/ ż

_ jestem członkiem komjsjl rewizYjnej (od kiedy):..'.''......'. .'.'..' ...... .ź^Ż-Ł''.... 

"o;iż;ę?

z podaniem

( .. ....................
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składnlki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 oo0 złotych (w przypadku
należy podać markę, model i rok produkcji): .... ... . . ........'.'

pojaZdóW mechanicŻnych

X.
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 1o oo0 Złotych, W tym Zaciągnięte kredyĄi i pożyczki oraz
WarUnki, na jaklch zostaly udzie1one (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, w ja kiei**"ł"i.,l .-.-.

n/2, ń|ą'r7


