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Załączniki do rozporządzenia Prezes:: Rady Ministrów
__ i ”i”? 7 ' " X' 5 .: dniu za iulcgo 2003 r.
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_ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ni”. ... . j.)k.)kjpi5„

radnego gminy , ( l _

I[wmawiamŁ.)..«..Qź..iif?.2.zi„
r.

. iejscowośćj

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską współnością
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 zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚćA - ~ * '
Ja, niżej podpisany(a), JUQhQa.....6.grani/ŁAVŁÓKQ.........Ś$min/£............ . ............ ,

imiona i nazwisko oraz zwisko rodowej _
" '

urodzony(a) ...........L@QŚAŚIĘ........................................... w CKQŁŁQYJOUiQ........

[miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

|.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....................................................................................

........................................................................................................................ .. .n... ...'... ...U....„..„.........„......— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: MŁEDOłęQQ—i..........................

......... „.. .. ..:-n.. ...y......................................
-— papiery wartościowe: .................................................... iViCOÓiVC-ZY...............................

...... na kwotę: WiCbÓiLICD-ł

Zł Zc zmiana wprowadzoną przez ji ! pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca ZOI 7 r. mnicniająccgo rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów Fomiuiarzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta. sekretarza gminy,
skurbnikn gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. l298), kióre weszło w życie z dniem i lipca
20 i 7 r.
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1: Dom o powierzchni: „80...m2, 0 wartości: „(2001000s2/Ł...................................
tytuł prawny: .......UŁÓIĄROŻQ.........@@@:c...................................................................

. . ~ . Jun—__ 2 ' ' ~2. Mieszkanie 0 powuerzchm: ................... rn , o wartosci: .............................................................................
tytuł prawny: ............ ::.—. ............................................................................................................................

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...............TTT. ........................................ , powierzchnia: ..........?>............................
o wartości: .............................".:.-.: ...............................................................................................................
rodzaj zabudowy: ** .................................................................................................................
tytuł prawny: ........................ .":..................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......""'”...........................

4. inne nieruchomości:
powierzchnia: ............................................................................................................................................

o wartości: ........... ::..................................................................................................................................

tytuł prawny: ......”.?...................................................................................................................................

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych iub przedsiębiorców,

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ........ ”TTI. .................................................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: *- ..
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll too..-...luooo.....c-u-lcnsnnooo neo.-coolvao

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
...........Il.iD'....III.'..'.... 'ooooloo-ocoo-nonoo~00|nnlnocvoco-10060 II......IDO...-.ICCII...(...ICOIIIIIIUOIIUIDO|O....'.IIOO'IODOIOI-DIICIIIOICICCCOIIIIIIIOIIIIIOQCIOCCC ....

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ......U'.... DO......IICIOIICOI......CII'OQOOUII'.....I'IODC.I......l.......IIOIOCIIIQIIIQ......OQCI Ilńllłłł...'...OOIÓGIDCIIOIII

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

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać iiczbę i emitenta akcji:
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

....................................................................................................................................................................................

"wZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......................................................
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, 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 podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

CIIDOOI'OOIUCOIOCII[D.IIIII.0.0...In..-IICUCDDOIIOOOIIIO...-IDODOIOICOOOC'OOI " o.o..-coo-c-olooco oouqoooqloovoc

....................................................................................
„b......

...
OQ.

.
..A'.'..

. ...l...l.l-I..'.."...'...'...I........ I......Il...'......

O'QQIIIOOIIICIIIOICDCIIUI'II'lIIOC'IIICOOOl..l.I.......I'IOIQOOIOOOIlII.D.III . .. . lltlloili ...-ICI co. I.. nos.... Ic.ICQl0lll00'IOIDIDIIDllnlo.o..-I o... l-ooooo-s-oo-ocuno

CI.-qoouurloc-ttclool...o.o.!I...CIOIOOOOCll-OIIOOIo.o.-o.......ololotoolcłl...ICODOOOCOOIOI.lll...oo...-no..no-›...ooao-ooo-u-n-o-oo-no-o-IOOCDIIoOOOOOOO....lolpoloou col-.r-o lu.-rp-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

— osobiście ...............:':............................................................................................................................................
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

_-— wspólnie z innymi osobami ..............................................................................................................................

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...................................
2. Zarządzam działalnością gOSpodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ........N.....................................................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,— osobiście.................. ..

~—-— wspólnie z innymi osobami .....................................................................................................................

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... ".T.'.'.'. .....................................

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......."".............................................................................

II...-DIOD. colontano-InooclluncalooccioolClololoocoool.out...-olnlonn-oon .

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...............~:: ...................................................................................

_..I—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..........................................................................................

__—jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................

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

Vlii.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .............................................................................................................
...................... „...u-.......-n..."......u.......-.$n...„-„uu „„ .. ...... .....„.......-„.."...„u.................n-...u...o......u-...

..........UMDWQAQLĘLQMŁAYŚOc?
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000

złotych
(w

przypadku
pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ............ . ........ ................
.....IIDIOOICIOOIUOIIDI............................................

ULEQOi[(Q/1?1.0...CIIIl-I'IIIOQNOCCI ........... . OOOOOOOOOOOOO O IIIIIII ... IIIIIIIIIII ......

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...'....'...II.....IÓCOOODICOIUOOOI. .Do—IOODOQII''WI..-.....-I.. DO...-. "'I'ICI'IOCOOI.I.....IICCDIOCCI

. .......................................... 'n lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll . nnnnnnnn ooo...-.o. lllll lolcolllllcioolll

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone

(woiaeckogo,
w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .

...............................C...-.IOOIOUC'.'...ICIUIDOOOCIIIDIIOI ." ...I."

'O"ivo.:c-IcoouoooonbitnOc-O . nu. .

-0811 i...!-';:

CHIC.

"L.

" . ..i 'I. o. O

ooooooooooooooooooooooooooooooo OCIICIICIt'll-.IIODIOOIIOOOOIOOIUC.-o.lu.-ccono-u. oo|-'o Lu. . ."t cnn nooo ....no ..IOIOIICIDUOI......IIOUIIOIIOIOOUOIDOIII.-"'łCDIDOIOU

ooo-oo- ICICIOOCOIOIUOIOCCUICIII...CIOIOO.QOCQIOIOOOCIIO.Q...-IOCIIOOOIO ll......-ol...IOOIOIIIUOCCOOUODOC II .WC.... .. C... .' om D... .I.

|.'............III"..ICCOllI...-...'...OIÓCUÓDUIII....'|...'.'.............'l........IUIDII.......II..I'|..... l....lCIIIOIOIIIIIIIOIO ...UOIUOIO... I......OOOIOOCDI.

II......OI'CIOOOOI...Od'I....o-i..........I'.l...'|.'|.'..".."'...It'...I.........Chi...-.ICIDIIIDOIOOQOICOOOOIlic...-IlO...—...IIOIIOIOOICIIOOIIII...-IIIIII' II".

IODDOCOCIIIIOOOIlllolnc-IIIOC-ołnol'lDI...-Ilo...ool'IQIOOOUCCQIDOICIC'CVOOICDICIOIDOOOO'DoIołlolCoco...-IIOQCQUIOIOIO...o.poolcclvoctloonoo-o-uoooo-ono.o.-:..-

l...."..O....|.......'..IIIOCIOIIIÓU.....-l......l.'.'0...".l'...'.....'..l...'...C...'|..l....l......OI.....IC...........ICOIIIIOOIIII...-...........ICDIIICODIIIIDIDSI D.C.IIDIIII

D.DOCDCODIOOOOÓUIOÓÓIUÓI li...-ICI...IIIOOI.IIICIODIIIII'IIICDDIIDUI..........."'......'...Oiliłll000IIIOIDC......IOIDQICl...-I.. ......O'l"...l-.l-'..O.......'.......'

"'-"II'I..IIIIIIDIOIOOOOIOCIOI....OIOCOÓICICUI......CCOC.......UOCDOC'...CI.IICI..II|.I.III ..... ......IC.II......UOOIIIII ... ....OGIIIDOCIICII . C.. .

.................................... Ol.-'IIIDIOOCCDOIDICOOC.IOOIDOIODCOI...III-DII|....Dni...-.:IOICOQOIUIIC....lgu'unulDO......O.....COIQIIQÓIIUI.... ".'..Q....CIOCQC......OII'CIÓDUIC

. . "' . . ".

. "' . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . IIIIIIIIIIIIII

O . O. . .... UCI. O.. . ... . I . . III ........... ..ll ..............................................Cl...... ' .O. . I .O... . . . I

.O. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .....O'OUIOII. ....... D..... D.. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII O . .

....O....OIOIOOÓI...Ul....DII-...'...CDOIDICODIII.....UOCOIIO'UIQ-IOCIIIOCIOICCI..OIOOODCUOCIICOOCIOIOOIIIOOCCIOOIOIIIIOOIICIGG...-OO......OOOIUDDOUIQ...—IBIDIUQICUIO ' . ' II. 'I .!

llIODCOOI'."'IQII'IDUUIDQOICI......OIIOIODIOQOD.IIOOOODCIODII-CICOOIOOICIOOIICII...!IIIIDIOIIDODIIOIIIIIIUQOCCDIOIIOOIIOIlll.-

IIOOIOOI ...Ił'...lllI...DII-II"IIIIIOIODCCOIII"I'QOIIIIODI'DICIIUUOÓC ....DI..C.C.I|.OICCCDCOODIIIIII'OOCUCIIICIIIClCO.... ............. ....Q'...'Ó.. III....CUO'U......l..".."'.'l..'.'

l......DIÓOOIIOOCCCO......IOOIDIIOOOOOOOIOI ....... . ........... I ..... I....CO.CC....IOIQOCOIUCOUOOUDÓOOC'"..IODUIUCIOCICIOIIOl......OOOIDIOOOODOUIII.......CCIIIOIIIOOICCIIIIIOOICUCI

l..0.00.0100DIDDIOCOI...ol.ll...ł.I'O'DUOI...IOIOUIIUOCOIOIOOIIOOI......i'll-I.....Ołll...IIICIIOOIIOIQUIOII:... .oo-oo|nooo-olo'oo-onlcoloocOil......-oohollu.lool... - DIODOOIIIIQCIIIQ

.I... |...-|otonoo'oooo..co...-oOOIOOIOIIIDOCIIOOOOU'OIDQOIOlilioIQOII'DIIOOUOCO.'..OOOOOIIOCOOOCIUO'DIO.""'lll'ł'ł'l....O'CODUOODIOIUIDIOCICICII I
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część B

Adres zamieszkania osoby skiadaiacei oświadczenie: .

Miejsce położenia nieruchomości wvmienionvcb w”ounkcie 11 cześci A (adres):.
1.
2.
3.
4.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

, _

gift/?%źś'ww(miejscowość, data)


