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Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003r.

Załącznik nr 1?

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

SOBDOŁY dnia ŻO.O4OWI
(miejscowość)

Uwaga:

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

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui 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 adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), cosoonBACASUKSUaJĄGUELUss?(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)urodzony(a) ........... Al..nPecASSXL. Wera aan c saianie w..

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 9 samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017r. poz.1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
hL.

Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:ozonewpcyncnycŚRUT 2asaHASEŃSUK. MAGNESY... DACJĄCŁONE.
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—środki pieniężne zgromadzone w walucie OBCEJ: siebie razie

Ze zmianą wprowadzoną przez 81 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnegogminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby zarządzająceji członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzjeadministracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298),które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.u.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: „NiE. M04. Inne nieruchomości: Ź
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
EW PAaBREE: koo poooPAaryara eh e wid sn

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w DOooo do roo jon saa woda adasuwraa l:rst awinkiaw siecizi| = diesen CZA:Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
.....vvreswewereeensesereee nek >SakaseeRoos orzy roomsAW oiestebokoAocZARODNI2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbęi emitenta udziałów: ........................

Iv.
« Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,W których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
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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 zbyciuw drodze przetargu — należy podać opis mieniai datę nabycia, od kogo:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: SASS di sporo oye panna ewk Gy yty Ya wd Pa e re ekswannowaORO.ŻAVII.
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 O 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

*..seozę toe Hz kr sę sa see...



we +9404 955920 043 499 09a 0 ss ssa 09 ano zoo o enea SS SES ea da Sa N a aa baraTY+90 22442000 0220*90 95072 o6 z 3 4054 sen ś wiek CSS sai

Pa een5 6 ro0Oryodase Hendi aia nn aś dz dowi shoe 43a 1 saw onąDYAZDS ranemtors nao Yea NE esa sę a 5aez...

1993 s tę s STO ONO s LY OKE NOO SU SEE a U hoe są w 443

*.90 OI POS L EO JEZ O szw ESS Ośno na 04 GS 03 p pekao wez sa.Ee 3 era E aras a Es ara ręor rarano zaa. we aSASAO? 23432 Op oso 0 spa das CES sa eSat Oz EL sr sake s3 646O tps OE NA ERY KRES SE DOK saa we. 04

serze ewa +...98. ron ię.$.zerasao to."9607 ser śro sowa n ages z śś 3 6 zaś sd a soda ÓRe asa as wac.era re re e
badYe 423120961) 4 00 0n 014 cms s 6a Ka ah w Sa 4 PSS Sa ein E l aa KO $ de naa waz Sawy sekmFo... ona rę asak szk ENY EpZyn ppp prez

$95 002950 361 945039000 €0 saw s Sie 6 ni 62 az Aso wee S ad cie
99H. OE zO ka EC k6 HESS. 500 s 0 Łk R OGŁ e po owa So Ea zana zes S Eowe991 osz pa ao ksza z ew

4096012003 62a. epp ex O ap Oa Og wo ą RAA RY SEL ae se aaa
boszezesak

RSa6pak az KOS kos iOs Ss HS sę Gaza OŚ nar ns cca SS 6 jt aaa Sw Sea

9... tos kasza wazero an sak

*»s9a.. one sta re Sedans zek err ea 14nmestęstwzeenm wm
arts rae kowe9... ras isa wee+..."e. >94 6909004003 216069 60a 0a a ns Ono € Sh s 4 s 3a Ses SaaS ba nasa. wzweST wmsean. s

?.5 owo wek 004 436 ewa ehe 003 00 03 00 pp. e ass wwa i wos okAALSOYArneera porerararys. szeSeer o.as eres nara Sarze Sasa szy 4

NYYYY OPO oznapn mwm*eozanaza sr aco che $ 295 ża saa swo s ożasaś4sanGaiw

**. 155 Ok OO NO. 19ERO SE. PS PSE S RE
+. ros craze enr195001 a rt Ora aa stan ted zee ż e

90H Ł PASE weś eS sa O Une jaz oe poza jaa aS E Ea nie Kadi sa pesa SSE

ener na a ee. Sat S EEE Ł PR ONE OE YELL Ea 0 AO*.ro1oa nose rce se. snęnn ape ts wZo. Sta z O Oz se KOSZ pE EEE SSS a 6aaTw
sara zee eye*..5 6a. ear ak COOL EK KS YEAR AK

piodebOSOOOTWe emPN Hia SAOotzeta np nek naw ES DES Sy CH sa io San ab 9 0 dą 590 43 000 63 Sa SkA GS

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu óJza podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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