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.;ÓdtN-J.Ekici [iS kamagra;yinwg'n OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Ni ............. ;;;-,są @ ,»5 ______ radnego gminy,—

W agata.../zma. 56025020
(miejscowosci

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

każdej z 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 wspólnością
majątkowa.

. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

. 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.

ma

część A _ „ ..
Ja, niżej podpisanyia), .Lama-(W.... „.„SMMZŚŚ.................................................. ,

na i nazwisko oraz nazwisko rodowe) __
urodzony(a)..„93.024351?............................................. w@ćCńQJYOZJŻ ......
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻZŻŻŻŻ?ŻEŻ$ZŻ5?&7Ż"T """""""""""""„sagem/Z.-..--
jmiejsce zatrudnienia. stanowisko 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: ............Me.....

...... nakwotę:

:' Ze zmiana Wprowadzona przez 5 i pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 20 i 7 r. zmieniającego rozporzą—
dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta. sekretarza gminy.
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. l298), które weszło w życie z dniem i lipcu
20l7 r.
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1. Dom o powierzchni: .....jd?!”......__qinwgności: 04049999!.....................................
tytuł prawny: ....................AGS/29.24.4619Z26470AĘŚ.......ił. .....

„fox?
........................................

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ................... m2, 0 wartości: .............................................................................
tytuł prawny: .............................................................................................................................................

3. Gospodarstwo rolne: _ _ „
rodzaj gospodarstwa: ..//.?..... .4.4.Wę_........... , powierzchnia: (593%.........
o wartości: „Salix/Dc?............. „._...................................................................
rodzaj zabudowy: LiD...0.4...,„c_2_'_/ą_2'_2.154£9c£94<$„...........................................................
tytuł prawny: ................. (a?
2 tego tytułu osiągnąłem(ęł m)

4. inne nieruchomości:

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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

w których uczestniczą takie osoby - należy podać
liżzb

i emitenta udziałów:

.(.
- . ..........................................

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

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

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

2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowy h - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .
.......................................................W .. 04.9. . .. . ..

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

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

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

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji wspólce: ................................................................................
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych -— n leż podać liczbę i emitentaakcji:
„44422

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . ..
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V.
Nabyłemiam) (nabył mój małżonek, : wyłąa'eniem mienia przynałeżnego 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:

”£ '
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...I... . ...'-"'...DO...-............"..."~'.'.Il..'.......UI-...'...U...I.DIII.IIQ.Q"II

......IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ......'|.'.l...I-...I.........IDCDOIOIOGUO.IIOCOI ...C'Ó'. II......Ó..........ICCO.....O'OOIOOOIIDIQDDI...... ...'...0.0.....IIOOUOCODIICID.III..-

.I . .IOOQIIIIOICII - - v—llll. "'—1.1.0... OOOOOOOOOOO 0.00.0000.II....QOIQIIOCIIIOCIIOI' * I.....- ----

ooooooooooooooooooooooooooooo to.otoooioouolltccoclopo.l'o'oo..ccoucooooooonllo-ooolet.oooiboccloou- ...o-Inooooooooo.o...lo-aoqeon-ntocoo.-cno-Ino

... "'- "lIIDDO. -_” OO...-CIO li...-.-- D... I ..

VI. *

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać

form;

prawną i przedmiot działalności): ................... ..
| ........... .o....cł oooooo o oooooooooooooooooooo ecco-econoeoM-uu

*
OSObiŚCie ......'IIUCIOCOIlol-'..IocnuootccIOIICOOQOOIIOIODIIDOOIC.IDOOQOODO...co-...'..lllbl .. bol-CIDOCODI ..no co... o.. O... :' nulcooaI-I ' III .. :: . ...-o: .

.W O"O... 'D... 'I... .IIDO'UDO ...Ill„.

_
wspólnie z innym] DSObami .I-!"." ......loci.-Il.|...-IUIIOCCIICIOIIOIOGICIDOOIQO'.iliclnuuuclul-Ił-'IIUQIDUUCIIOOłOIIIIQOIUCOC-IOQO-l..IIOIOCQCIOCIOCID

.... ..... ."." I... ... ...... 'W 'w „.."I." .I." DO............Q...-'..I'UIOCOIU'...I..

Z tego tytułu osuągnąłem(ęłam) w rokuubiegłym przychódl docnódw wysokości....
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .........................................................
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ..I'IICIOOICOIOOIQCO% . . ...............IIUOO.I..-CIDIDOOUUD......"'...OOOI....-DIDIIU'

. › ›_' OSD ISCIE .I. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . ........................................... CIOCIU-CUUIOQIOOOOIUIIIIQOŁIIOCDutton-oouonlloih...-...nno'lfollnll

IOOOIIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oni...-...ICODQIO.............. ...o-oni'.ol.....ICQODIOOIOOIOOO'OOOCIOItt.!łoco.DI co.» to o... ...-oo.ouaooonoo-lonouuooo...-nooo.

- wspólnie z innymi osobami ........ . ....................... ....................................
"' II" I" ..nw00.000" l'.„IO'... |... II CHOI ... coolioloon-coo-nenuo

Z tego tytułu osĘgnąiemlęiam) w roku ubiegłym dochód wmuwisokości. ....... .. ...... ..... . .....................

GOGICOOOOCICIC ........ . ..... I .......

III'OIUQQ'..'.'....I.'......'...'I.....'.łll......CÓOICICIIIII'....III...'.DI.."'.I..IIll.......[II...-I......CÓICÓ..... . IIIIIIIIIIII "'...........CI'OOOCQQIQDO'IOIIIIO

—jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..................... ....... ........................
."'Ion „...I .I „.I. .. „O... D... .. ...IIODAIQD'DDCIOlhtc ...I! ..„.I ...I ..."I" .. II"-I.. IIIIIII...I). ............D.. I... ." „00.01.00! O). .........

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................ ...... . ....... .. ........ . ............................................
...no-0010.01:-l...-n.....„. ..„.V..„. I... I.... „...I... .W...-O .. "... "C'U'U'DC'UUCUI. CIIIODDII ' II.....I

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................
........................... ICOOICIOOOD' '...II'PI'O'..IICI'CIIOOIIDODSD... ....IOCIICCDDDOIDIOO '. ICICCCIIIIIDOOOOIUOOQO...IIOOIIICIUOUCDOIQII'll—.CDODOAIOOQOIIIOICI

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

VIII.
inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanychzkażdego tytułu: ..... .................................. ....... . ...... .. ....................................
.......... lenno/f.???ią

aka./źle.....50.Ma,/.exe... "*.....ŚCRQ...„zaw .......................
........... .cz/zań?fad/z.. .. DDM

„„J./Maz.. ..——..ź..:.f..3;'?.,..ó'.c2„..z.c..............................................................
IIIII ..." ..... III...-.IIHICOCI II......ĘOCI ...... (...ltil.C”. III.....II „_ lub...-l......I....lllIICUCIIIII...-ICII.]..IIOIIAICIII"-lllłlnlllnlII.—Il....-II...-lnllillll.
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'XI

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku „pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ___. ...........___ ..............................................................................
..............Jimm„....a_$e„ć>.9. . ~JQŻQ/Hcąea/„ań—Zc90iw

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
”O ' ooooooooooooooooooooooooo o ooooo - "'::

—- J ... .................................................................

...,.....,..,...,.,...,„.„" _ _ _ „W; ooc@c@oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ooooooooooooooooooooooooooooooool...l.'..l..l..l"...................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CII—...IOIIOICIIUDCDIICI ...: " =” ...........................................................................................................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OGOCII .O. D.. I.. olccnbnuołlo lll. IOIUDIQU [I'll-II.. t.rll-Iaa rrtrnllb> ihr!bit.,5'›tnvin”..bo—ol”. Qooutbbsmhlm cccccccccccOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO



Dziennik Ustaw — 7 -— Poz. 2020

CZĘŚC B

Adres zamieszkania osobv składającej oświadczenie:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych'w punkcie II części A (adres):

PPN!—

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

„%.../;(. EWA/02502. ZDZ/w
'mblscowość, data)


