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radnego gminy

ó

1. osoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i Poszczegó|ne rubryki ni9 znajdują w konkretnym pnyPadku zastosowania, na|eży wpisać ..nig
dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana lest okreś|ić płzyna|eżność poszczególnych sk|adników
ma.iątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego matżeńską
wsPó|nością majątkową'

r|. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanis majątkowym obejmuje również wierryto|ności pi€niężne.

6' W części A oświadczenia zawarte są informacjs Jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego ośw|adczenie olaz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niiel podpisany(a).

urodzony(a)Jk c4' ns'Ę.
(imrona i nazwtsko oraz nazMsko rodowe)

po zapoznaniu się 2 pŹepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŹądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 142,
poz 1591 oŻz z 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806)' zgodn|e z ad 24h teJ ustawy oświadczam' że posiadam wchodfące w skład małżeńsk|ej WspÓlnoŚci
majątkowe' Iub stanow.ące mÓJ ma)ątek odrębny

t.
zasoby rx'Ęre:
- środki pieniężne zgromadzone w Wa|ucie po|skiej: -4.ę99 i

. środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej: t{ ttŹ DoT Yc ? Y

- papEry wanosoowe: N |g 9ÓTYctY

na kwotę:
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I
1. Dom o powiezchni: NIE boTtt Ly

tytuł prawny:
2' Mieszkanie o powiezchni: Ą2' 5

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstwa:
o wańości:

t||e ŃTyŁL{

m 2, o lYartaści:

, powiezchnia:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
z tego tytufu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:

4, |nne nieruchomośd:
powierzchnia:

o wańości:

tytuł prawny:

I.
1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prarynych lub

peedsiębiorców, w Kórych uczestnicuq takie osoby - należy podaó |iczĘ i emfteńa udzialów:

Nt6 bwcff

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce:

z lego q^ułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wsokości:

2. Posiadam udziały w innych spólkach hand|owych _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów:

z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegtrn dochód w wysokości:

M.
1 . Posiadam akQe w spółkach hand|owych z udzialem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorców, w których uczestniczq takie osoby _ na|eży podać |iczbę i emilenta akcji:

{,,1t g >O'rźf-tf
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akcje te stanowią pakiet Większy niż 100/o akcji w spółce:

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

2' Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczĘ i emitenta akcji:

Z tego !^ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm dochód w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyĘczeniem mienia pzyna|eżn€go do jego majątku
odrębnego) od Skańu Państura, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samołfĘdu
terytońa|nego' ich ałiązków lub od komunalnej osoby prawnej następując€ mienie, które
podlegało zbyciu w drodze pzetargu _ na|eży podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:

\/t
,1' Prowadzę działalność gospodarczą (na|eży podać formę prawną i przedmiot działa|ności):

t{l € >oivc?{

. osobiście:

.wspó|nie z innyrni osobami:

z tego iytdu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód l dochód w wysokości:

, 2. fłzqdzam działa|nością gospodarczą lub jestem prz edslawicie|em pełnomocnikiem takiej
. działalności (na|eŹy podać 'ormę prawnq i pŹedmiot działia|ności):

f. ltE DCi(c?"'/
.osobiŚcie:

.tlvspólnie z innymi osobami:

z tego tytu|u osiągnałem(ęłam) w roku ubieg|ym pzychód i dochód w wysokości:
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W.
W społkach handIowych (nazwa, siedziba spolki): ul, wNeL''/

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.'estem członkiem komisji re\.'/izyjnej (od kiedy):

Mtr

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) W roku Ubieglym dochód W Wysokości:

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęó. z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytufu:

D(
składniki mienia ruchomego o wańości powyŹej 10 000 złotych (W pzypadku poiazdów

mechanicznych na|eży podać markę' mode| i rok produkcji):

X
zobowiązania
oraz warunki.
wysokości):

pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

na iakich zostały udzie|one (Wobec k€o, w związku z jakim zdazeniem' w Jakiei
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Na podstdlie art. 24i, ust l ustat't z dr.id 8 drca 1990|' o samon@la gntnryn (Dz, U,z 2016 7., poz, 44ó ze zm)
dokonano wylączenia z udos|wienia'w Btuletrnie Iąfonnacji Publieąi Wo,macji o adresie za,,i.szka,ia skladającego
o$tiadczenie najątkaw of@ o mi€jsc1l polożenia nieruchomościvykeańyvhi oświądczeniu

wyłqczenia dokonała Magdalena fnidzińska, inspeHor u.oje:vó&ki Zespołu ds, ochrony ląfornaęji Niejawryeh Pomołskiego
wędu wojewÓdzkiego p Gdątkhl,

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawi€ aft. 233 $ | Kodeksu kamcgo za podanie nieprawdy
|ub zatajenie prarvdy grozi kara pozbawienia wolności,
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