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Uwaga:

ośwłoczeNle MAJĄTKoWE
radnego gminy

(ma€jscowość)
up,_cY_| o^,.y'L9.ź.*?!,.

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
Wypelnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym p]zypadku zastosowania, należy wpisać
..nie dotvczv",

3. osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest określić pfzynależność poszczególnych składnlków
majątkowych, dochodów l zobowiązań do maJątku odrębnego i majątku objętego maźeńską
wspólnością maJątkową.

4, oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku W kraju i za granicą,
5. oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje róWnleż wierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są inrormacje jawne, w części B zaś informacje nlejawne dotyczące

adreau zamieszkania składającego ośwladczenie oraz miejsca położenia nioruchomości,

częśćl
Ja, niżej podpisany(a}, afrałŁ
u'.oa.ony(")...*:{:.9.9....../.:.J}_G.e'::::.:::*::::::: -.Y,|,i,|,i."]* .._upE_u_-.u_......

lmieisce żatrudn|enia, stanowi§ko llb funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, 7 7oL7 l, poz,

1875), zgodnie z arl, z4h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące W sklad małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.

zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej:

r.{ig -Doa.i cżY

-środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej:

:;;ilil;;;;.*;;

/ 11,r-

r)zezmianąWprowadzonąpnez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czerwca2017r.
zmienia,iącego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadcz€ń majątkowych radnego

8miny, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizaryjnej gminy,

osoby zarządzającei i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby WYdającei decyz,ie
administracyjne w imi€niu wójta (Dz, U, poz. 1298), l1óre weszło w życię z dnięm I lipca 20'17 r.
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3,Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwai ...,.,,..,....,.,,.,,...,. ..,., powierzchnia:

i"ljł!]i;;;;;; , ;_, .; - -,_- _ ,, ___ _,,,_Ę_iF_, ł9i_?_c3:t.. ,. .

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......,..........
4. lnne nieruchomości:

o Wańości:

lll,
1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziav te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spółce: ........,............

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód W wysokości:

Nl t' l lLl; v]( / V1

z tego t}^ulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód W Wysokości:

2. Posiadam udziafu w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lV.
Posiadam akcje w spdkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

lub przedsiębiorcóW,

akcie te stanowią pakiet więkzy niż 10% akcjiW spólce:

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akcji: .,

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

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorżądu teMorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
W drodze przetarBu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ,,,,,..,..,........,..



vl,
1, Prowadzę dzialalność gospodarczą (naleźy podać formę prawną i pnedmiot działalności): ...........,,...,.....

- osobiście ..|).j.,Ę...,,

- wspólnie z innymi osobami

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ........,......,,..........tS.ir].......-P9I( 9?.l......

- iectAm .7ł^nki.m zarlał|rl lor| kiadvl: ._.,.._-_-___-__________.__..-.-...-,.,...}..iś.........jrill.I.:!,L.ę.,J,

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

2.zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalnoŚci
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .,,....,.........,,..,.,,...,....

- osobiście..,...

r;;il;;;;;;il;;;;i ....,..,. . .-..,.,,.,.,.., _. ..:..§.j-ś_.,.. "9tńłC;.-i.:. ....,..,

Z tego tytułu osiągnąłem{ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

Z tego tytułu osiąBnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...,
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęó z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytulu: ...,.....,....,,...........,...,.,.,

ł

lx.
składniki mienia ruchome8o o Wańości powyżej 10 000 żłotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model irok produkcji}: .,......,.,.,......

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0 00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokoŚci):

-jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ....................,.;,....,...,...............

-jestem c.łonkiem rady nadzorczej (od kiedy):........,.......,.,..,..,...,,.,..,,')..!§.......*

-jestem czlonkiem komisji rewizy.inej (od kiedy}: .....§.U--,.......-X]i]1



czĘŚĆ B

Powyższe ośWiadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karne8o za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.
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(miejscowośą date)
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(podpis)


