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SWIADCZENIE MAJATKOWE 
radnego gminy 

.c.ctl.G~. ~..... , dnia ,G. ...P3 .C.1.~ : . r. 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. 	Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda" starannego i zupelnego 
wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w 
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego malienskq 
wsp61nosciq majqtkowq. 

4. Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym dotyczy majqtku 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 skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci. 

CZE;SC A 

Ja·i.li~~~p~~~(a)J1..~.~.c.;7.~.wc\....... QL .? :Ie. .\.J.J..~.~......!.: ., .....}t ..~'Y...t.~:..<;Y.I ......... .. ........., 

. 4 C ,..Jim~ona i nazwisko oraz nazwisko rod owe) _ .:]>--- -. I 

urodzony(a) ...z ... ..:.....~ .... J...9..G...2.:'t'. .............................................. w ..................J.'?:~.~. .\~ ............ .. .. . 


•.a ·~.~J~'.~~ •.. .•.•.:.:~:~.:~5:::::..~.:~:~\ .:~:~:~::~~:\~~::~~:~:..~J. .......... :.::~.: .. ~~j~::~::: : :: : ::::::. : ............. 

(miejsce zatrudnienia. stanow isko lub fu nkcj<J) 

po zapoznaniu sift z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa~orzqdzie gminnym (Dz . U. z 2018 r. poz. 

994 ze zm), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malier\skiej 

wsp61nosci majgtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrftbny: 


I. 

Zasoby pieniE;zne: 


~.s r~~I< I . PirIOZ.G~g.O~~.~~~..~.~a.'~~le..p.~IS .~I~J: 

.. .. . .......................... ..... .. ................ ........................... ........ ,' ................................ .()' . . 


~ s r~~~I. ~I.~.nl.~.z.n.e .zgr~ ~.~~z.o.~~.~. ~.a.I~~~~.~~~.~J.:..·.·.·.·.··.·.·.·.·.J.r.·.·....~..~c..........~..c~tS.·~j.·.· ..·...·..·.....·· ....:.... ::: ........::..: 
- papiery wa~~;s·~·i;~~ :· :(i ·;:~·~;·J.:d·.~~·:~;·~:U~:::.·.·.·Q· .F/.l~S·~b~~··· ··· ·}?I;·:;;;:E·~:: :;?~·~~jiv s 
.:........:.:........:: .. :::........•:.:::........: :.:.·.·. · ·~~· k~~·t·~; ·:: :·. ·.·.·2.~>..·:c::¢.·.¢: .::·11. .::: .. .. .......::: :::..........:..•::...........::::: ........::::::.... .......::::::..........:.. 



II. 

..~.O:"J..s. ............................... . 


III. 
1. 	 z udzialem os6b prawnych lub 


pOPflc liczb~ i emitenta udzialow: 


z 	 w roku l,lbieglym dochod w '{Iysolw5ci: ..+..:1:)..U: 

.d.c~~~~·:~·;·ii·~·~·b·~·i"~L·;~~~~"~~~;~t6·~·: ....... , ....... . 
2. Posiadam udzia/y w inr:)ych 
... :':'r .d::. \....., 

\ ,11 


Z tego 

IV. 
1. 	 Posladam w sp61kach prawnych lub 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac 

a 

z 

z 




V. 
Nabytem(am) (nabyl m6j malzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 

od Skarbu innej osoby jednostek ich zWiqzk6w, 
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mj~nie, kt.6rE? podlegql,o zbyciu 
w drodze przetargu nalezy podac opis mienia i da1;~ 

~ ~..... : t·······~··' ..................... ...... , ...... , . , 


VI. 

L ProwadzE; dzialalnosc dzialalnosci): .................... .. 


. '~~';;;i'~~;~""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ····r .. · 

VII. 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba 


.... 1'( ....... ........ 


czlonkiem komisji 

Z tego tytulu osiqgnqtem(<:tam) w roku 

VIII. 

IX. 
Skladnlki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w 

nalezy mark~j model i rok produkcji): ............... . 



X. 
Zobowiqzania pienl~zne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki 

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

:;;~:~~~~~;~~ 'i: 


. ........................... ...................... ......... .... ................. ........... ... .... .... ......... .. ...... ... .. ....... ........... ...... ....... ...... , ...... . ... .... ......... . 



