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OSWIADCZEN|E MAJĄTKOWE
radnego gminy

... .. ...YaaŁr. .. . ., ania,.L3-,,*.,.&.Ł,.
(miejscowość)

,l. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
Wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać
..nie dowczv",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską
Wspólnością majątkową.

4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania §kładającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

częśc ł

]l:i|lilii'ili]]]'|,'....hry**k...D0;n4ńa. .bń|x\a.. .+ d ,...!§!.!,{*.
^!^ ,^,uDirna inazwisko oraz nazwisko rodow€) l , ,

urodzony(a) . .. .. ,l,a.. d* .l^g*,T'"","*:::::::::::]::::::').*.............k_r,k*-

(miejsce zatrudnienia, stanoWi5ko lub funkcja)

po zapoznaniu się Z przepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u, z zOL7 r. poz.
1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej Wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pieniężne:

- środki p!eniężne zgromadzone w walucie polskiej:

r;;;ii;;;;;;;;" ;;;;;;; * ;;i;;,; ;;;], ._ ..,,Ńa.,......,

- papiery wańościowe: .................... ...............naę,.,,.,..d:.h?:!4n ..Ua

1)ZezmianąWprowadzonąp.zez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czelwca2017r.
zmieniającego rozporządzenie W 5prawie okreśienia WzoróW formularzy ośWiadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, Zastępcy Wójta, sek.etarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacy,inej gminy,
osoby zarządzającej i cżłonka organu żarządzające8o gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administrac},jne \! imieniu wó_jta (DZ. U. poz, l298). którc Weszło w życię z dnięm 1 lipca 20l7 r.



rodzaj zabudowy: .......

tytul prawny: ...........,....,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłaml W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,.,..

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:,......,,.,.,,.,,.., 1,W1:.L- d"ę4

,,." - " ",j" ",; " " " " " " " ",
o Wartości: . . . ....,....,,.,,.,,..,M,e,.,,.,kl'.Ww......ll

lll.
1. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niź 10% udziałów w spółce: ................/!v:,V,...,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,......,..,....tlł,"k,.,

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziatów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

ek
akcje te stanoWią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce: .........,,..,..........

............ -... /.1*.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,..,...,..,......:

,,.,.,,.,.,......,,.,,. /,}ŁyŁ-
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać licżbę iemitenta akcji: ,..ł/......{.......,....,.......

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

,J r
V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlęgalo zbyciu
w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: .,.............. .,/tZ:Ł,,. .,dĄa4..........

(J l

ll.
1.Dom o powierzchni:

tytuł prawny:
2,Mieszkanie o powierzchni:

tytuł prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o Wartości:

o Wańości:

powierzchnia: 6,k;



Vl.
1. Prowadzę dziatalność gospodarczą (naIeży podać formę prawną i przedmiot działalności): ....,.,..,...,..,..,..

- wspólnie z innymi osobami

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

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytillu osiągnąlem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,..,.....,..,...

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):..........................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy): ...............,......M.*..

-iestem członki€m komisji rewizyjnej (od kiedy): .......ar{e......

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub in
kwot uzyskiwanvch Z kaźdego tytułu: .....

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o Wańości powyż€j 10 0 00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraż Warunki, na jakich Zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

ż. zarządzar{\ działa lnością gospodarczą lub jestem prZedstaWicielem
(należy podać formę prawną ! przedmiot działalności):

Z te8o tytUlU osiągnątem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
Vlll.



czĘŚĆ B

Powyższe oŚWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego Za pcdanie
niepraWdy lub żatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

.. .VolŁ, *g,,,oLl_ tołz
(miejscoWość, data)

agł,/ołe. blkb,


