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Załączniki do r02porządzenia Prezesa Rady Ministrz dnia 26 lutego 2003 r,

?.

Załącznik nr

. ośwnAoczeme MAJĄTKOWElll/Wnęk dm. Ja../J. .Ma
radnego gminy

w..-"C_—
'

.

# &gt;; Z."
podpis ..................... „......

Uw '

1 Osoba składająca oswradczeme obowrązana jest do zgodnego z prawdą, starannego uzupelnego wypelnienia2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać „nie dotyczy".'
poszczególnych składników

majątkową.
4 Oswiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju | za granicą5 Oswradczeme o stanie majątkowym obejmqe rowniez wierzytelnosci pienlęzne'

informacje niejawne dotyczące adresu
CZĘśćA

@KommDFQi/MJZQ
...........Miś/.!.

....................................................... ,
(imiona i nazwisko orazn zwisko rodovve)

_
_934363. ....... wow—<p... ..... ......Smski: ......became. ..wapno/un?.. wów,.?.uą80 wołakwnąaaśćśó ..... Jia?.....M@WT .W„ld—'w.

'

.. ...... :...?4'. WWI/Wwa?!. „Hmm,—4 ...... ,
imć/jsee

zatrudnienia, stanowisko
lubąiancja) !?

rządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo

eńskiej

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżWspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
|.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

.....................................................................................ma_Ij/ufęvf ............ '. . .. ........24.35 ........................................................................................AśoD—papoawnwfwą.
.................................................................................................

— środki
gliniane zgromadzone w walucie oocej:

................................................................................................ n.... . bryg.: . ›” Wył-GmUSD—BIO ............2502 .......:. .z .........@@.ch ................................................................
~ papiery wartościowe:

........................................
,WFWMCLjLĄT ........................................................

2" Ze zmianą wprowadzoną przez 5 i pkt i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 20 i 7 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie. określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, Wójta. zastępcy wójta, sekretarza gminy.
skarbnika gminy. kierownika jednost organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba
prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem i lipca
2017r.

,
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II. 4 /
1. Dom o powierzchni: "29729................... m2, 0 wartości: ......@@@DQ/ .........................................

tytuł prawny: .W„M£7m3keu› ............WĘGŁQ ..... O.W.? ............
'

..........................................

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 5402. ..... m2, 0 wartości: ”00990 ..... (, .............., ................

tytuł prawny: ..... Wii/WW)” ......_fo Two”?)z'f'M/QJŻĘJQ/(MDŚŻWf ..: ..

3. Gospodarstwo rolne: (, (Pilivu

rodzaj gospodarstwa: ............................................................ , powierzchnia: ...........................................

o wartości: .......................................................... mną......
....Z [,A/) ......................................................

rodzaj zabudowy: ............................ ~ ..........................................................................................................

tytuł prawny: .............................................................................................................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................................

4. Inne nieruchomościzśł MBL! '

powierzchnia:”.mu. „agaAcana '

.. .. ..
?).?(.5.3..M« ............. .. .............................................

o wartości:3990 ...

tytuł prawny: ,ŁImmfć ............................ .

. . .. 1.4 (NJG—LQ ........................................................................... (. ..%
Lu

" 113% W../zim 9% @@ ełk/(29.3 QyCGJnaf'lZ'— wyrw:
lof” [wwo

'

a? - raf o???
Ausgały w(śpgłęach handloxśygigzśęidziałem gmi dych osób pmc lub przedsiębiorców,

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

III.

1. Posiada

..................................................................................................................................... M...............................
ysokości: ............... ,...-.::. ..............................

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

IV.

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

wktórych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: _'— ...............................

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

2.
Pośladram akcje winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: .....„>. ...................

JL%N.LD?N(~@UĄ @Mfffj/MŁQOzlftłóvme/i—J .......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: %łZWW/MOEY
......................................................................................... LWWW,/MMM

al?
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwawej 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: ..............................................

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy udać formę prawną i przedmiot działalności):%%%ałk ....... _.

'

. . „SIĘ!/I '
—os iście www@M/dnd .....;/qu .......~Ó5m4ąumwęl'm— wspólnie z innymi osobami ...........................................

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ...................................................................................

.
...................................................................................................................................................................................

VII.-

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

Vlll.
inne dochody osiągane z tytułu zamawia lub innej działakwot uzyskiwanych : każdego tytułu: . .. . . ..

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

należy podać markę, mod I i rok produkcji): ............................ _._. ............... : .................................

$$$-@@@ ....... % 2

-..--.................„..............................-................-..........................„...-..... ............................................................

tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Zobowiązania pieniężne (: wartości powyżej 10 000 złotych, w

rn zdarzeniem, wjakiej wysokości): ......
go, w związku z jaki
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część B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(podpFS)




