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WIADCZENIE MAJ~TKOWE 

radnego gminy 

Il~~.. .. .. ... ,dnia J..t~.QY.~.1.. r. 
(miejscollsc) 

1. 	Osoba skladaj'tca oswiadczenie obowi'tzana jest do zgodnego z prawd't, starannego i zupelnego 
wypelnienia kaidej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj't w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. Osoba skladaj'tca oswiadczenie obowi'tzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w 
maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zan do maj~tku odr~bnego i maj'ttku obj~tego malzensk't 
wsp6lnosci't maj'ttkow't. 

4. Oswiadczenie 0 stanie maj'ttkowym dotyczy maj'ttku w kraju i za granic't . 
5. Oswiadczenie 0 stanie maj'ttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, w cz~sci 8 zas informacje niejawne dotycz'tce 

adresu zamieszkania skladaj'tcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

J.~~~&N.~.~. ~!tf.w.~J..A..... ..Ol .f?~. W.Q.~.?~.~.. ..~...?'.....D..9.~.Y....l l.G..kN..b.._........... ... .... "... .., 

urodzony(a) ....<.~ .,.Qr.. , .A~}.~ ./i.~i.~~.~ .i. ~.~~.~.i ~.~~.~~~~.~.~~~.i ~.k.~ . :~.~~~e.) w ...... .P. .l?e~y. .r .~.... .... .. .... .".. ... . 
.P.\t..'l"" .\ ..Vt-.tf.y.......~.~: 5.P.Q.~ ... ..s..k~ . ~.. ....{.. ...eW.~.D..sL.t.Q.LJ. .. ... 5..t1.. (!.y..f:-..~.~ ..Dd·:!.Y..U{ 
..4....~y...W..QL.I.. .. .U~... ....~ ......l!.O' ... .~.~..... ... O.D. ..L. I.~. /:£{v..t1:... .......... .. ......... ...... ... ...... ... ... .... .. .. .. ... 

.. .. .-.P.:D..a.rl ... .. .... .G.NUy.V...... ..S.Q.c~iQ(UL ..".. .. ..l. ,~t~ .!. .vJ... .. 5.Cf.l.1.O'c..(.fY.. .. ."........... ........... .. .., 


(m iejs ce zatrudnlen ia , stanowisko lu b funkcj a) 

po zapoznanlu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam. ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej 
wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


~ ~~~r ,~\;:~gr~~~~:~n":~~~'~~'~Pa.'Sk;~j•...................... .. ....... ......... ............... ..... .... ............ .. ......................... 

....:... ...~ ...~..~.~...... ....... ............... .. .. .... ...:........ .... :: .. ....... ... .... ...~· · .. ·· "f·::.6::.:....·..·..···· ..·······.. ····..·..····.. ····.. ··· .. ·· ....... .. 

-	 srodkl Pi1e nJ ~zne zg omadzone w waluCie obceJ ..... ..... ....\'\... ... ..~. ~.-rj ." .. "..."... .... .... ""....".. .. ".."""" ... 


http:5.Cf.l.1.O'c..(.fY
http:sL.t.Q.LJ


III. 
1. 	 Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi~bi.)rc6w, 

w kt6rych podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

2. 

IV. 
1. 	 Posiadam w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w} 

w kt6rych uczestniczq takie osoby 



V. 
Naby!em(am) (nabyl moj ma!zonek, z wylqczeniem majqtku odr~bnego) 
od Skarbu 

VI. 
1. Prowadz~ dzialalnosc podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie 

z 

z 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): .... 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku biezqcym dochod w wysokosci: 

VIII. 

IX. 
Skladniki mienia 0 wartosci powyzej 10000 71nturh 

naleiy podac mark~} model i rok produkcji): 

, ... , .. , ........................................... ' ......... , .......... 
" 



X. 
Zobowiqzania pienJ~zne 0 wartosci 10 000 z/otych, w tym kredyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich w zwiqzku z Jakim w jakiej W\i'SOKO~,CII 


