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radnego gminy
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Uwaga:
]-, Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej r rubryk,
2, Jeżell posrczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nałeży wpisać ,nie dotvczv",
3, Osoba skladająca oświadcrenie olrowiązana jest określlć przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objętego malżeńską wspólnością
maiątkową.

4. OŚwiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzvtelnoścl pieniężne.
5. W częŚcl A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

czĘscA .
J a, n i żej p od p i s a n y (a ), .,,.,C. 7.§. {,,*..Ś, ł.....:,,7?(ł:...:.#. ś',{a L

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z2Ot7 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polsl<iej: .,,........ń::.".. ,-...:...r...,,.r..:.'.....

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...,.,z,1. i:,(..,..,,!/,:).,

:) Zc zrnianą lvprorr'łtdzona przez_ § l pk1 l rozporządzcnia Prezesa l{ady lv{inistrórt, z dnia 28 czcruca 20l7 r, zrnieniajiłcego rozpol"lt
dzcnic rv sprnlvie okrcślcniu rvzorórv I'ornrrrlar;ry oświilclczcń rnujqtkorq,uh radltegłr gnriny. rvójtrr, żn§tłpc_y rvojta. sckretarta glr:iny,

pr;llr'ilil oraz rlsłby lvyłla.iilcr:j decyzje irtlrrrinishtcy.inc rv imieniu *,ó,ita (Dz. U. poz. l?9ll), klóre rvcszlr: rv życie z clnicm t lipcn
20t7l.

}s*6ż8ł^,,

stanowlsko lub funkcja)
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1. Dom o powierzchni,..:{.ł:{..S^........frZ, o wańości: .,....ł.ę,ę..ś*ł.'ęŻ...,Ż.

powi e rz c h n i a |,.... ń:fl ,?tł..* p*,,....a...,, Z. lk .€. ł.ł ł..?.

lll,
]., Posiadam udzialy w spólkach handlnwych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby-
: :::: :]:: :::::: : ::: : ::5 ł ",ł* ;ł:,Ł12:::: : ::]:: ::: : :: : : ]::

:n.,.-1ffi:.fu,,.

Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochćd w wysokości: ,,..-*.r.,ś...,.{.(.:.../xs,:ż,....,.,......,/ ,/
;. ,.........,.,.. ,...,_. ,.,..

2. Pos]adam udzialy w irnyń.slórr:?::!:Y::ych - należy podać liczbę i emitenta udzialów;

lV,
1, Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
handlorłych z udziałem gminnych osób
takie .osoby _ - nałeży podać

prawnych lub przedsiębiorców,
łiczbę i emitenta akcji:

,.rr.lłie.....*#.rcą//

akcje te stanowią pal<iet większy niż 10% akcji w spólce: ..-.....ł):.-,:,t.,,.r./ś,,*ć.ł.N.,/
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysol<ości;

' :i::::,:F: 
;::ffi;-"i:ł:;i;Y!fpi:f*,:;t;;kł:,,, :, 

.],,,,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
,,rł1l, 

"ł, 

e,: :..,., i.L:,'$. Z..=rł.,
1/

RSr-.aałi?l,

,",}

tytuł prawny:
2. Mieszkanie o

tytuł prawny;
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodar§twa:

m2, o wartości:

powierzch ni a :, *Ś,.i:,is,.,



Dzicnnik, Ustarv -5-

V.
Nabylem{am) (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, innej państwovlej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy poclać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Poz.2{)20

1. Prowadzę dzialalność gospodarczą {należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności):

/
.,.,.,. ,.,.,...., /., ,,..

-:::::::: 
: ::::,:: :::::T] , : ,:"1,1|::., ,,,.,"::,,,i:,:,1:i:

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
ż, Zarządzam działaInością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takjej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

//' /

;i{;|::;:Ę::::;:, 
_i.;;':' .'.i:!:l::i,, _,,, _, . 

:,,.,_ .,-,,_,,

-]":::':::::::::::::::::::i: 
:: l|l1]] : ,1, " : . ,:::.',,':: /

-]::::: 
::::::,: :::::: ::::::::1 i:l ||l1l] _,r::' : ;, .:,::F-r

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w rol<u ubiegłym dochód w wysokości: . ...r.laę,.#

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

'ff,a>,ł4

W spótkach handiowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zaządu (od kiedyi;

tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartoścl powyżej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ,.....,.......,.,.

_, .,,.,,.,,,,.,,;,;.,; ;i#.a., ;4rłł

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysol<ości): ......

śr*sz),*<-*

\



PowYższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodel<su karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.,ź*r**,1 g, .. ł,,z.:.,:?:..1 c./2
(mie|scowość, data} (podpis)

,ć{"*r;?4


