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Załączniki do mzporządxcniu Prezesa Rady Ministrów
1: dniu 26 loicgo 2003 r.

Załącznik nr 121

WZÓR

ośwmoczsms MAJĄTKOWE

radnego gminy

”WHO...... , dnia ZĘOQŻÓQ/Ir
(mlejscowośćj

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.
. 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.
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(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: ................68000”......................................

—- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..................Ni...;...........DON/CZY......................

—— papiery wartościowe: ...........................................................NiE—D.E....”.CZ/. ........................

............................................... nakwotę:

Ze zmiana wprowadzoną przez 5 i pkt [ rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 20 I 7 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójin, zastępcy wójta. sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), klon: weszlo w życie z dniem i lipca
2017 r.



Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 3020

II.
1. Dom o powierzchni: „A. 8.9...... j ......... . ma, o wartości: 190000................................ .

4tytuł prawny: NÓPQT”L0L9V105........(MMOUQ.....
(mag.:?

łkmi?/92930719 20 Q
2. Mieszkanie 0 powierzchni: ................... ma, o wartości: ”HEJ?„ńgxząy....................................

tytuł prawny: .................................................., ..........................................................................................
S.Gospodarstwo rolne:

[l:/JJW
(Q., gab? .

rodzaj gospodarstwa: . . dQMY-Łł/MQ ................ , powierzchnia: Ząlq/[aa/......
owartos'ci: ...................„13109: „0.939.....
rodzaj zabudowy: .........QAGłQOrDO......n....................................................................................
tytuł prawny: ................................................................................................................................... ___/' ,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubic-agi

|g pgi/YC gi
dochód w wysokości: 1500000920 PRZY Ó/(OD

4.lnne
nieruchomcśri:

. 30. 000 25. . . :aaIką Muza @ ou. gap. NH" 4085 Wp W_ier nna.......... ... .....................................................„. ..uwiąąwćna/sQH/mlpgś'gxhaźęoww/ź07%
owartości: .....................................ZŁOÓÓQO..... „ZT................................................................

_, „, r '— :
ŁĘŁ'JE prawny

""""""”51%l Ói/Śm.có'o Modi'-cr;/siła..........OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

na... .OIIIIIOIQOOIIOHQIIUO COU-...IIO'OOIQIOCOCUCII loot

IIII

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ŻŻŻŻŻŻ...ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ.Ż.ŻŻ .......... III...:ŻŻŻŻŻŻZŻŻŻŻŻlSlŻ.lŻEŻŻŻ.oś./...YQCKŻ ..............Ż....ŻŻŻŻĘŻŻŻŻŻŻŻŻĘ ................................
udzialy te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...............................................................

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

2. Posiadam udzialy winnych spółkach handlowych —- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

I.ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻZIŻ.....ŻŻZIŻIŻŻŻŻŻ.ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻIZŻŻIŻŻIII...:NICE]:ZIP:??TKŻQHŻZ.ŻŻŻŻŻIŻ.III....II...:ZIZZI.Z...::III:...ŻŻŻZŻŻŻIŻ.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..................................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

"'ŻŻIŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŻŻŻŻIŻŻŻIŻHŻZŻIĘŻIIŻIŻŻIIQŻŻQITYLŻLQŻŁKŻŻŻŻŻŻŻŻŻIŻŻŻ'.IŻŻŻŻIŻ.ŻIŻŻ.'ŻŻŻŻŻ.'.'.'.'Ż.'..'.'.'ŻŻŻĘŻIŻIŻŻIŻŻŻŻI.'ŻŻI.'
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .............................

I."
"""""""

.'.ŻŻŻ] ...'.Ż'ffffjŻIII..ŻŻŻŻŻŻŚŻĘŻNIŻŻĘIŻŚŻĘŻŻZŻQŻQŻYŻQWŻŻŻŚLŻŻŻIfffŚffLŻŻŻff.'..Ż'ffff.ŻŻŻŻIIŻQŻZŻ
Z 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: ..............................................

O.loouotouoiolnn-c.nluounllo-nic"›orśgłl"I...OCCOul...llTND.IJIINÓY/NZZ::250›Vpl.ID-OIN”...Hol-IOOI”O...I...!Onmc-r-ucnncnooo-uo....
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.. IOOIŁUOOOODOOIIIODDOIl...I-ICOIOIIIDQOIIOIIOCIIIIOOII....In.-"'..IIOOIIUIUlbnooooqcll.||.......q|'|g||..||.|... II....... .I... lotu...-.'..-

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....................

.............................................................................. I. II 1- i . .I...'...COICUIIO'DQOUIOI....ICIIIDIIIIIllloołldlnl|ol

..

.. .
l 122:050 lSCIE ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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): ...................................................................................
...............................................................

F.?”
.. .. .... ..

—osobISCIeNI/Dolycx/Y

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

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

VII ~—

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ................N.'...E:......D.. ()”/"XG......Y. ..........................
ll l'.l'.'l...."'.'.l'..|......OCCDCIÓ...CIOI.'III-I.......CIIICIIQIIOIIDIIIIIOUUU ...I'. C.. IIIIOIIIDIOCCOIIO ...

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

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0 0 złotych

(wrz
rzypadku po zdów

mechanicznych/1 [1a 3 Mam» 0 _ gą
___o

5

%%%;„51 "1113130110.1,51mi: Wil...miś115061.115... 110193371 __ 0'1'7 aż” cm.../mk moi/bwaNPN MaM/vo
03.27.11 . and.. 200? ~ 4.32.Q..00021), (56? „50501!
iKOD OczfłWPr.››. ”NKp/mdOlł'zf' „2.1.„0.

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

łzostały

udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem wjakiej wysokości):
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

FJ
............

ŚLLHNGSĘYCK/JhY/na

.......

gag/LOFźłeng'gQH
........

.....rroUi 1:17::': .Mam.„w.-- 911111111"""a11.:::::::::::::::'::::::
Iiiiliagnedrg ': akasa. 91011111.11;::::111/111711117

. -. .„- 19500,0011
.........................................................................................................................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.........................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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część B

Adres zamieszkania osobv skiadaiacei oświadczenie:

Miejsce potożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II cześci A (adres):
1.
Z..
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.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUQŚZWO iwaa/gm , w. 04 aw @@@/@@;„gw/z
'

(miejscowość, data) (podpis)


