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Załączniki do rozporządzenia Prezesa RadyMinistrówz dnia 26 lutego 2003r.
Załącznik nr 1?)

WZÓR

AJĄTKOWE

radnego gminy

Golub-Dott2s dnia 44.0Ś.2020r.(miejscowość)Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykinie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy",3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkową.

. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
« Oświadczenieo 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.
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CZĘŚĆ A |

Ja, niżej podpisany(a), meLOANYSUELES AGIELS1U eee aaa epa east wee eee sze eee ,imiona i nazwisko oraz nazwisko rótdówe |urodzony(a) .....................Aabjn, ń 0sZE. M] Wssssinrea LEWĘZYeTP TYPE O rr err reed 0a are eee No ee a ee hee esa se ste aaa spaw a Naa Pepe a see ze er asa a nyRTYPE SeYe eee zera ae Peera PY dro sea ee epp e ee eee eee eee ear s es earrenennnweny WŁASNA. DOUDKALNOŚĆ, GOŚbODARCIA |eeeRReFADNY.RADĘMIASTA. Gowm-DOnel EOetrEE(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 małżeńskiejwspólności majątkowej lub sta nowiące mój majątek odrębny:
TL

Zasoby pieniężne:
— środkipieniężne zgromadzone w walucie poka jg ECCO EO EOS Ki ramae ESSE SS WA powaYE PENEeee -HAEŁ ENSKA. WEAsAioSĆ..IAJĄTCoda— środki pieniężne zgromadzone w Walucie ObCej: ..mreersreseerseeecre eee enereta"Oro era ara Arena ear a cena oae ero trow ana c r hee eee eee ancheNE.POTROJNA

— Papiery wartościowe: ..............eeeeeecereeeeeczzonnennnn WIE DOTŁOU,..io

Ze zmianą wprowadzoną przez $ I pkt I rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 28 czerwca 2017 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 członka organu zarządzającego gminną osobąprawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne wimieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem | lipca2017 r
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Ii.
1. Dom o powierzchni: NIE-DOTYOLY.... m”, o wartości: ........ Nig..DOTŁCU PST reseter monnaana m GERNE

tfu TEN: -nsoedóstsszess song ssyeynaeoonNE. DODYCZĄ......eenczesneanonecneee nna ono weanoaa awa an eee wen aea ea eeanananaena

2. Mieszkanie o powierzchni: 5Ł1A... m”, o wartości: neLOTYSZPRDtytuł prawny: .........eczeeoencoreeee MAKŻEŃSKA.....WŁASNO... MAIOTROWHE3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...........e.-s---. NIE. DOTYNYŁ...........ee , powierzchnia: ..NIE. DOTYGZŁ..........
Gwar tości: erneRYKEE ONES CZNKYeUATPA a/aZorodzaj zabudowy: ................srerev-e. NIĘ.OTYCZY.BEyours oscerzszowzywmence NE... DOT.UCYĄ...........ceeeenoeenononoonnononee wron wat aneoa zacnaSpare
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: NIE. 9TY, PA...

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: me.0,0.009.hauZOEZowaEtnaooWazaENSzA.Wzóeweś0). PiĄScOWA.Inne

LB

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

w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

eeee Pee E Sa S Ca a Łap PL eee see an Pes U PePe wee apa EPE aa LoL ane Pa SPO P e a PY Sa POOH AUE Era oe Lr OO NON LEO Łe eee Na Teren ra reno earn arena annanan
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałóww spółce: .............-eseeeeveneneeneeneenrenaeeeranranoare once

HY WIE.DOTY... eee eoeowowonezeennaewwe ane tatar crew taaa t
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........everene see neeenreraneeesnneennenzeeonneeeaHENIE.DDDZOŻAŁ.... eeaecnioon szosowy wnet na een ekC ras RENEE T aorta wa

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................

Werona ESEE GRESEEENSKSNE "CTTaozezZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............eerseseseereoranrannanzneenenerenenne

|

IV.

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

wktórych uczestniczą takie osoby|— należy podać liczbę i emitenta akcji:5NIE. DOTYCHY........czeeooeeooee canona enea tn atena sata ca repatra
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...........erecnaserererenuwessnnanneronoereaneeenononaa wee tanoseennsrennne none

nenennoronnnwnnNIK.QOTYCU. e noeoninenoeeeeneatenNN
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........eeeceaeoeerennneeeeraenronnonerzerenezeeene

rowerem rsa ERTES STENA"TILLZox.g ak(724ZARRO
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie łym dochód w wysokości: ..........evecevevsreseneseenoneernonnneenennoeeenn weeoneMIKE DOTUOUU..nooneeennana
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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, ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..............vewercceeeeeeeeeeeeezhecnnnnwewIEDOOmeVI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): .....................-osobiście
ZASŁĄPŹDNIE.NIEBAGHuZNOŚCIANI WA ZAEOENIE. WSŁALGI. ELEDĄCONE,ŁDRAULICU OGNODA) ANEw— Wspólnie z innymi SODA„mrmyetCY"—HANaDOTEGAoesieer2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): .........eezeorece siereeeeeea14 SEP E FEE SK ra raw PEZET eee eee,NE. ODTYCZYOD7 O8ODiŚCIEmrmUAEDOTY."— wspólnie z innymi osobami ARZĄD. WEBSNY.WPAOTY. NIESZKA NOWE:p...Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam w roku ubiegłymdochód w wysokości: m.ZGKDOZŁmeeemAES EŃ SKA. WERSWOŚĆ) MAJĄTKOW, EOT neweJEEHLEVII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......!Wle.BOTYHSSKAYE wr we e Tw ew ye w aw eS GE ESA WAKE EE see eo ewa

— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....................NiE. Dotyczy, senna ra wwa 12 SPM HAYSYa eee ewa e NS ew eSa

—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........VE. DOTYCZĄ, Podat e ee ea ed e ono e ee ara a eee sera eee e erze ce

—Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .... NUK. OCZTYCH.....żceezoeeeeZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „NIE. OSTYCYŁ,PrVIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lubzajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......eeesoeecee s eeeenc eeeeehteeeeeter aaa epe atari cnc RENTA (Choto GOWA...... 20.829,E4
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ...............sereeeneenneeonronneeensen een eenwe new re wen aeueeenoeenone nar oeraane nr nnereneneene

enea eee cenne en ena e ee ena waa zaa za zz nzn nearVi...GRDDY. AGT.Dl. =. 2008......nnneeeooaewoneeeeeenowaoowoanzanonze

eesee Looe een taaa wa awaEEN PEUGEOT 5008.7ZO10R.nero oee none naaoenenn

rase oznaczyVA... CADDY. ET.DL.=OMV meeieoeene een emenee te weawate ateeenMAŁ AENSKA.WwkASNEŚW..RJNTUON IEnonix.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......een DOTYCUŁ...enwnneeeeNE
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CZEŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadom y(a), iż na podstawie art. 233 8 1 Kodeksu karnieprawdy lubzatajenie prawdy grozi kara nego za podaniepozbawienia wolności.

GDUB :RODRYK..24,05. UWUEL.
(miejscowość, data)


