
OSW1ADCZENIE MAJI\TKOWE 

radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajilca o~wiadczenie obowiilzana jest do zgodnego z prawdil, starannego Izupelnego wypefnienia 

kaidej z rubryk. 
2, Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajduj'l w konkretnym przypadku zastosowania, na leiy wpisac "nie dOtyClY". 
3. Osoba sktadajilca o$wiadczenie obowi'lzana Jest okreslic przyna reino~t pOSlCleg61nych sktadnik6w 

majiltkowych, dochod6w i zobowiilzan do majiltku odr~bnego i maiiltku obj~tego malienskil wsp61nosdil 
maj'ltkowil· 

4. Oswiadczenie 0 stanie maJ'ttkowym dotyczy maj'ttku w kraju i za grankil. 
5. Oswiadczenie 0 stanie maj'ttkowym obejmuje rowniei wlerzytelnoSci pieni~ine. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sil informacje jawne, w cZ~5cl B zas informaeJe nieJawne dotye!"ce adresu 

zamieszkania skladaj'teego o~wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci. 

~:'~~e7 pOdPisany( a), \)\9"'~J1~'Q~R~\'~'8\f,:~f\\\\'\\\lt) , 
UrOdZOnY(al .... l,.a"j~ ,. ~\.l'Wrr:'~':~~~:~~~.~~.~~'~'~~~~.~d'~' ..... w .. ~tQ.N~'(\i ....................... . 
. . "\\,,, .. ""m; .... ;~·'ri =,,, \ ,.; .;,.,.\ ...................... ~ .'" "r r "' .... ····fC \I\; ~ 11fI1Ir· .. <;,\)"'\.Q ........ . 
... W~ ... .. .. ..... \lI.N.lJI.I»"I\MI'~\, .... ¥~O'\lJl'ii .\1.W)J ..... .. Dl.l~ .... Jl ..... <J ........ f';! . ..... .... . . 

(miejKe zatrudnien la, nanowlsko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy l dnia 8 ma rca 1990 r. 0 samorzCjdzie gminnym (Oz . U. z 201 7 r. 
pOI. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzCjce w sklad malienskiej 
wsp61nosci maiCjtkowej lub stanowiCjce m6j maj Cj tek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: r t\l~ \\ ~\\ 
- ~rodki p ieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: .. ~ ... \.MJ .. \ .~\!;I."B 

- ~~'~;~~';;~'~~~~;~~;~':".~' ... '.~~~~'.:~'.~ '.'.'.~'.~~~ .... :: .. ::: .... :: .. ::::::::::::: .. : .... :: .. ::: ....................... .. 
............................................... ....... ········· Kli \ ' ... ··i\~irC· ;··· ................................................. . 
... .. ............. ....................... na kwot~: ..... ,~ .\N" ............... "'\\I \~\ ............................. ........................ . 



III. 
L Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiv ~e~ tj~iblE: li emitenta udzial6w: 
......... ~\W\l\"W\ .... ............. 

~d~i·~·~·~~·~~~~~~i~·~~k;~~·~;~k~~~·~·i~·~·0%·~·d·~i~i6~·~·~~6i~~;·:I~.·.·.~\Ml\ .. :::.·:::.·.·::.·: ... ·.· ... ·:.·.· .. : ........... ' .. 
Z·~~~;·~~~·~·i~··~~;~~~~i~~i~i~~i·~·~~·k~·~·b·i~~i~~·d~~~6d·:·~·~~~k~~~;;·rwi:::~~ :::::."::.":::,":,":,":: 

2. ~:~~:~~~~:~~~~~:~:~:~~~~~:~::~~~~~~~:~::~:~:~:~~~~~~:~:~~~~~~:~~~~~:I:i:~~~~:i::~:~i:~~~~~:~~~~~~~::::.:.~::.~ ~ 
Z'~~~~'~~~'~',~"~~;~~~~i~~(~i~~i'~'~~'k~'~b'i~~i~~'d~~h6d·~·~~~k~~~i;·~::.~t~\\:: ..... ...... ........ . 

IV. 
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych I udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 

~ ...... ~.~~.~.C~ ....... ~~~.~.~~.~.i.~~.w:.~.\\~.~ na~~~.~ ....... ~.~.~.~.~ ...... ~~~~.~.~ .............. ~.~.i.~~.~.~~. . akcji: 



V. 
Nabytem(am) (nabyl moj malionek, I wylqcl.eniem mienia przyna leznego do jego maj<l.tku odrEl:bnego) 
ad Skarbu Par'lstwa, innej panstwowej osoby pr3wnej, jednostek samorz<ldu terytorialnego, ich 
zwiilzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastEl:puj<lce mienie, kt6re podlegalo 

'bY';~.~.~'~d':.":" :t~,gU~.~al:iy~c.~~t.oaby,;a,.o~.kOgo .•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.••...•.•.•.•.••.•.•.•...•••.•.••.•.••.•.•.•.•••.•.•.•••.•. 

VIII. 
Inne dochody osiqgane I tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajE:C, z podaniem 
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ..... ................... .. ............................................................................... ......... . 



IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych 

::'~'~ ":~da~ m"kO: ~~~el "~k~'~d~k"'I ~~~~ 

X. 
Zobowiqzania pieniE:ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniE:te kredyty i poiyczki oraz 
warunki, na jakich lostaly udzielone (wobec kogo. W l wiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): .......... .. 

.............................................•.•.. ~~ •• ~~~\~ .••••••••..........•••••••.•.•.•••••••••••.•.••••.•.•.•••••••.•••..••••.•••••••••••• 



cz~st B 

Powytsze oswiadczenie skladam 5wiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grazi kara pozbawienia wolnosci. 

(mlejs(Qwo~t. data) Ipodpis) 


