
O$WIADCZENIE MAJATKOWE 
radnego gminy 

" 	 .~qthQ.ci.~1 ....,dnia ~.8.J..G..51.C1J)JJ) v 
. . I 	 (miejscowosc) 

1U~:: S~I~:;~.: : OS '~oWi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego i zupelnego 
wypetnienia kazdej z ru ry . 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. Osoba sktadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w 
maj'ltkowych, dochodow i zobowi'lzan do maj'ltku odr~bnego i maj'ltku obj~tego mati:ensk'l 
wsp6lnosci'l maj'ltkow'l. 

4. Oswiadczenie 0 stanie maj'ltkowym dotyczy maj'ltku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczqce 

adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZ~SC A 

Ja, nizej podpisany(a), .... . " 	 , \J • 

...1U .~.~0..(l..t1~.{UJ,\{)')AJ/.\'tv ...~..Q~~tt.~.~.~...-:... r1t.t.D.S.~.~~S.k.4................................,

{I f\ iona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) , 

urodzony(a) ... ..... .. ..It.,.. V .!J.\ ...1~.- .. 3..0.......................................... w .. ... .. .. :~.ill th.QJ/.L.JL .... . 


Ig]~~'~\~~y"g~~~~~ 
(miejsce zatrudnienla, stanowisko lub funk cja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej 

wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny : 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


-	 srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 

\~~~~~~~~: 
-	 srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: ...................... ... .. ......................................... .. ...... .. .. .. .. ........ . 


~·i;~i~;Y~ar;~L~~~.,'••·,·,·,·,·••'.'.' .••·.·,·.·.·••','•• ~\~.,~Q~~j.,••••'.'.'.'•.•,.,.,.,.,••'.'.'•••,.,.,•.••.•••,•.••••• '•••••,.,.,•••'.'.'.'.'.'.'.''..'.'.' '..'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
~~k::;~;~iA;t:d:O~D4f ·· 

http:illth.QJ/.L.JL


II. 


\prawny: ..................................... , ............................... , ......................... . 


2.Mieszkanie 0 .......~~ ....... rvz, 0 wartosci: .................. -:': ........................................................... .. 

tytut prawny: ............. .. ..'k1\.Q.. ...... d.O.bttc.P.~'., ............................ ,.. ,........."'.'""',.,., ............. ,...... ,.. 

3.Go5podarstwo rolne: ~ - ,,0 (\ 
powierzchnia: .............L.11'o....... ,................." 

a wartosci: ..... , 
zabudowy: 


tytut prawny: ' ......................................... .. 

Z tego tytulu 


4. Inne nieruchomosci: 

powierzch nia: .. , .......................................... "' .. . 


III. 
1. 	Pasiadam w sp6tkach handlowych z udziatem gmin os6b prawnych lub 


w ktorych uczestniczq takie podac liczb~ i emitenta udziat6w: 


2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych-

Z tego tytutu osiqgnCjtem(~tam) w roku 

IV. 
1. 	 Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi~biorcow, 

w ktorych takie nalezy liczb~ i emitenta akcji: 

~.~.e.~~:~.y.~~~~..~~.i.:.~.~.~I~.~.:~t~.~).~.~~~~.~.~.~~~:'~..~.~bl~.~r: ........:.. ,.:',.,.',',',',',::..:.,.,:'... ::.:~~.. ::.,: .... :'..,:.,'.:'.:'...'.:'...:....:::::::.,., 

2. Posladam akqe w mnych spotkach handlowych - nalezy ~dac zb~ I emltenta akCJI. ............................. .. 




V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia 
od Skarbu innej osoby prawnej, nostek 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQPujqce kt6re pod legato zbyciu 
w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i nabycia, od kogo: ............................................................ . 

VI. 
1. ProwadzEi dziatalnosc gospodarczq (nalezy prawnq i przedmiot dziafalnosci): ..................... . 

...................................................................... "'" 

osobiscie 

dziata Inosci 

VII. 

w spotkach handlowych 


Z tego tytutu osiqgnqlem(fitam) w roku biezqcym doch6d w ......... v.\,~Lot~~1f 

VIII. 

Inne dochody z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: ............................................ . 


IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych przypadku pojazd6w mechanicznych 

podac markfil model i rok produkcji): ................................................................................................. . 

··I:S:B:T:·:]\.:5:X:::::::~::: 



X. 
Zobowiqzania pieni~i:ne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

..........................................................H· .. '····················· .. •••• ... ••••• •• • •• • .......... H .................................................................. , 



