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DzienĘik Ustaw Poz.2020

ZaiącŻniki do rozlrozEdzcni.t P'ezesa Rad\ N{lnLsrLóV!
z dnia 2ij l lcgo 2003 l

ZalaĆznik nr lr]

os\'lt/lADczENi E MAJĄTKOWE

radnego gminy

C)/,'{ x. ! y'.t ś:', a^i. lQ, o|.t (y.( !
' {T€j''o'wo'ij

Uwaga:
1. osoba 5kładająca oświadczeńie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą, starannego izupelnego wvpełnienia

każdej z rubryk.
2. leżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoscwania, należy Wpisać,,nie dotvczv''.
3. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów izobowiązań do ma.iątku odrębnego imajątku obiętego małżeńską wspólnością
majątkową'

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowYm obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś inlormacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składające8o oświad.zenie oraz miejsca poloźenia nieruchomości.

urodzony(a) ...-2,.(1.ai4:/'2:::::1::::::1*"''".|*") * a,./o/.'4s.#.1'ł:Ż'€r'/''...

:f-,q;;f'(^;";J*' 
€:klłz '' 1'

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oL7 r'
poz. 1875), Zgodni€ z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad malżeńskiej
wspóIności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne: r '| : '- --_ środki pieniężne zgromadzone w walucie po|skiej: '\1 
ćl a| '?. ' 

(

'?) Ze zIlianą lr'pror'vadzoną przeŻ $ ] pkt l lozporŻądzellia Plezesa llady Milrisrlów z cnia 2l] czcI lvca 20l7 l' zlnie iaiącego rozporza-

pra\\1la olaŻ o\ob\' \\}d!jłcej decl_Żje ad])rinjst.ilc)'ine ri' inieniLL rvójta (Dz' LJ. poz' l293). ktrjre rl,eszlo \v ż}cie Z dnienl ] lioca
2017 r.
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1. Dom o powierzchni, ..'Ż2.(:]'.'..'''.''.. m2, o wartości: '.''. ,ftt;'. (2' 'ś-. -')

.Ł.|.(. -. ..l2:ł.7'?.(.(..ź
o Wartości:

tytuł praWny:

t.

1. Posiadam udziały w spó|kach handlowych Z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
W których uczestnicZą takie osoby _ naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziałytestanowiąpakietwiększyniŹ10%udziałówwspółce:''..'....'.'......''

Z tego tytułu osiągnąlem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| .''..'.........'.......'.'..

2. Posiadam udŻiaiy w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziałów; '......'_....._-

1t- Ę . ... 
b- - c-ż-'-7' Ć- 2-:7 " "'

1:::::]::]:::"::::'l:-']:::i_'jż9:L1:::::y::źi::,,

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby _ naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te 5tanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ..'''',1a:'i€:..--!";zźś:ć'ź......''....'....--'.'...'.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .....z((..€..'2aT7.Cł..7...

2' Posjadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta akc)i: . ' ł4 .(ę:72:;:u /C ł 7

1 ::-: :":l : :":::l''l: :" I 
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::: : :''wy'yy' 2y,2
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Nabyłem{am) (nabyi mó1 małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleźnego do jego ma.|ątku odrębnego)
odskarbu Państwa, inne.i państwowej osoby prawnej, jednostek sarnorZądU terytorialnego, ich
ZWiązkóW, komunalnej osoby prawnej lub zwjąZku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze prZetargu _ należy podać opis mienia jdatę nabycia, od kogo: .,..'''''....'..''. ... .'..... ....' '.' . .

vt.

':::-::::ii::l:::::::::::::"(należypodaćformęprawnąiprzedmioi']lililli]il]' ' -'' ' ''
osobiście /ltF.PTs-i*?(.?

- wspólnie z innvmi osobami

Z tego tytułu oslągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:..''.'..... .'.'.'''..... ...-...'.
2. Zarządzam dziaialnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dZiałalności

(naIeży podać formę prawną i przedmiot działalności):

_ osobiście..'......

- Wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v .

W spółkach handlowych (naZWa, siedziba spółki):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy); .....''..''........'

;;; ;;i"il;; ;;; ;,',;;;j ;j o,;;,i, 
1' -^'. 

p- ;' ł'' ; ;ł-.]''''' ]'' 
.. 

]_''

-.iestem czionkiem komis.ji rewizyjnej (od kiedy):

z *c";y;"il ;;;;;;;;i;i;;i ; ;;;; ;;,",ł; ilil; (,*7;;, --źr? /, -l;;tł
v t.

lnne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytr,łu.
...?..7-ż.ZŹ(.ćł:?.....".}'a.?.rł'+,l.łzż|!'Ć:Ą{/.'.ź''.''.../ł.9' ;i'i-.''.;.i..'.'..'--.'..'....'....'.....'..''.'
..€.uazu.;a.ł.-.s.ai:f'...łJ.r*'...'.'..,'lź.,}'ź.2'..(Ż.
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tx.
sktadniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10_ ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznvchnależypodać markę, model i rok prodlkcji): t-.€G.iliś.''. 'il],' ł.. sł:śź'"; żi"j;-ć: '' "'.ćłPJ/4'l'.''(- 3Ca.. 'aP'3z' '..'shźAłs|ł'a:,.ł,iii..''';j:"'/-:. :'.':'.*.' .'' '_-'''''-'..''.' '
'.. '-'Ż?.ćżr rAł..ła' 

' 'a;za/k4źł/... '. a. !:ś.-ś . ' ',,ł.(ł'.|<.tę.,.ą..... jiź?^ 
,

X.

'Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo Złotych, W tym zacią.nięte kredyty i pożyczki oraz*y2o,,:::o,)..ostał udzielone {Wobec kogo, w zwiąiku z jakim zdarzenie', 
' iułi"in"vrok,Jil' ...-.

. '.c'Ł,.'\.,v|ał-Ż 
' '1{/J'

'.. .....'...' ..... ...'a.,t/y-Ć:... s-p,I.ł..ć?.1.€-ć-.(:ą... .;...6y-ł' ż.ż-;'';;:.c?--r.


