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Załączniki do rozporządzenia Prezesa RadyMinisn-ówii_f;;g(:;;ęj(i linii] 0.344 @_:,Ś_1_Z„__
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:; Fix.—r...; OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
(«Jilg-AWK, dnia [?;/[2192]

(miejscowość)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy".3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnościąmajątkową. '

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. 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.
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część A

Ja, niżej podpisany(a), %fp/AŻZ—SL'ŚZWJU ........... .................................................................... ,
, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ....... j/fj'h'glłwą. ........ /. fff. ...................................... w ÓWfÓ/WQĄ' ..”f. ................................. i„'w/«7 «A"/MvźoMW—Qźz/ww
(miejsce zatrudnieni-a,.stanowi-sko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
|.
Zasoby pieniężne:
~ środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

2") Ze zmiana wprowadzona przez @ ] pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 20 l 7 r. zmieniającego rozporza-dzenie w sprawie. określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy. Wójta. zastępcy Wójta. sekretarza gminy,skarb '
3 gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobaprawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne W imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298). które weszło w życie z dniem ] lipca2017 r.
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II.
1. Dom o powierzchni: l&m/.. ........... rnz, o wartości: ..........WW .........................................

tytuł prawny: .............Md........ . ........................................................... „ .............................. l..

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ..... £] ......... m2, 0 wartości: › ( .
...ł

tytuł prawny: ..........................................................................................................................................
)

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ (Ł./% ...........
JK,/Pk ......................... , powierzchnia: .........W ...w/299? ..............

o wartości: ””' .......... [W ................................................................

rodzaj zabudowy: .............................................. %f! ..........
9/4955 ..............................................................

tytuł prawny: .....................................................W ...........9/W ..........................................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .................................

4. inne nieruchomości:
powierzchnia: A'": ............JW ............................................................

o wartości: .......................................................M ............................................................................

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawny

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

.............................................................................................................. „„.../W
ch lub przedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:W!” .........
a./:?.4 .....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... ”W. .........JM
2. Posiadam udziały winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę ] emitenta udziałów:

444 ........................................................................

IV.

1. Posiadam akcje_w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

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

................................................................................ [MA . .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...................W/MW .............................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........ ,aw/W
2. Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: . ............................

.................................................................................................Ator/wa
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przynależnego do jego majątku odrębnego)jednostek samorządu terytorialnego, ich
talnego następujące mienie, które podlegało
nabycia, od kogo:

związków, komunal
zbyciu w drodze prz

nej osoby prawnej lub związku metropoli
etargu — należy podać opis mienia i datę

(ęłam) w roku ubiegłym przychód i do
ą gospodarczą lub jestem przedstawicie
rawną i przedmiot działalności):

2 tego tytułu osiągnąłem
2. Zarządzam działalności

(należy podać formę p

VII.-»—

VlII.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęćkwot uzyskiwanych z każde o tytułu:
„Sf .../%, .................. lww~wff """""

........@vff'eźc'vprźw........ Pełka.... Oki—1 cmwc/7;ng .............[”d”/('a .......................... z.......„WM.-W* %„wwf&ic/z ma” „fa-%,. 904»: - paw @
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ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (vźigprzypadku % jazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ........... ;((. ....... _

[f./.). .” ..................................................

............................................................................. f . x..9443
X. ›.

Zobowiązania pieniężne o wartości po yżej 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): ......
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część B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnenieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozb go za podanieawienia wolności.

(miejscowość, data)
(podpis)

Poz. 2020




