
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

radnego gminy 

!mlejscowost) 

Uwaga: 
1. Osoba sktadaj<l.ca oswiadczenie obowiiilzana jest do zgodnego z prawd<l.. starannego I zupefnego wypefnienia 

kaideJ z rubryk. 
2. Jeiell pOSlczegolne rubrykl nle znajduj<l, w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "ole dotyczy 8 . 

3. Osoba sktadaj'tca o~wiadczenie obowiCizana jest okreslit pn.ynaleinoSi poszneg61nych skladnik6w 
mal iltkowych. dochod6w i lobowi<lzan do majlltku ocIrll:hnego I maj'ltku objll:tego maliensk'l wsp61noscl<l 
majiltkowq. 

4. Oswiadczenie 0 stanie maliltkowym dotyczy maJiltku w kraju i Zil granicCi. 
5. Oswiadczenie 0 stanie majijtkowyrn obejmuje rownie! wie-uytelnokl plenill:ine. 
6. W czf;:sci A oswiadczenla zawarte Sil informacJe jawne, w czt:ki B las Inforrnacje niejaiNne dotycz'lce adresu 

zamleszkanla skladaj'lcego o~wiadczenie oraz mieJsca poioienia nieruchomo~ci. 

~,~~~e7 pOdP;sanV('J, ~~1!:\:N.I!.~KI\:llNSKL , 
urodzony(a) ... .. 12, .. Q~, ... 1SS..~~ .. ~:~~~.~~.~ .~~.I.~~~~~ .. ~~~.~~~.~i.~~~~.~.~~~~ .... w .. fl.qM~~ ............. .. .. ..... . 

....................... ..... ................................................................................................ .. .......................... .. ............... .... , 
(miejsce utrudnleng, stanowisko lub lunkcjl) 

po zapoznaniu Sit;: z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r . 0 samorz<ldzie gminnym (Oz. U. z 2017 (. 
paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o~wiadczam,. ie posiadam wchodz<jce w sktad mafienskiej 
wsp61 nosci maj'ltkowej lub stanowi<jce m6j maj'ltek odrt;:bny: 

I. 
Zasoby pieni~ine : ~ 

- ~rodk i pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: ................ Z QQQl:7:' .... ~ ............................................ .. 

- srodki pieni.;:ine zgroma dzone w waiueie abeej: ................ .. ......................... . 



~ : Dam 0 powierlchni : .. 1:#J: ... ~. ml, 0 warto~ci:c ....... .. ..4.&f.~ .. .... . ~b~ .. .......... .... . 
2. ~:~~:~~::V~~~i~~·~~h~ i; ·~·~· .·J:~~·~~\;;~~·~:~~J~".·"""".~~·.·.·.·.· .a:~·.4·.·.·""'·""" '·"· '·""""'·"""'·"""""""" .... . 

tytut prawny: ................ ......... t1.\.\...~ . .. ... ~t.j~~.... .. . .. . .. .. .. .. ... .......... ..... . . ............................ . . ..... ........... . 

3. G~~?~~!~:~:~:~:~:' '''~" .•.. ~ .. ~".. ij;;,~~:;:t~zchn" il<.<~~tl~~t 
radzaj zabudowy: ........ . ... ... t1M~ .. ·4.0'0 ~ ....... ,.... . ... [±t ................................ , .......... . 
tytut prawny ".. .... . ... . ,. . ........ ... ... .......... ...... .. /t-MI!; ..... . g , . ~ . ... . .. ...... .......... . ..... . 
Z tego tytulu osiCjgnqlem(.::Iam) w roku ubiegtym przych6d I doch6d W· soko~ci ..... .. ........... . 

111. 
1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych tub przedsic:biorc6w, 

w kt6rych uczestniczij takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzialow: 

IV. 
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w, 

w ktorych uczestniczq takie osoby naleiy podac liczbe emitenta akcji : 



V. 
Nahytem(am) (nabyt m6j mattonek, 2 wy'Cjczeniem mienia pr:zynaleznego do jego maj'l.tku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzijdu terytorialnego, ich 
zwiCjzk6w, komunalnej osoby prawnej tub zwiijzku metropotitalnego nast,,=puj<ice mienie, kt6re podlegalo 

zbyciu w drodze przetargu - nalezy pedac opis rnienia i datE;l nabycia, ad kogo: ............................... .. ................ . 
.. .. X:- ... :t-. t;·· ............................................................................ . 
. ~~.: ..... ~:O:GL~J::::::::: ·:::.:::·:::::::· :: ... ::::: .. · .. ·· .. · ............ :.:.::.::::::.:.: ........... .. 

VI. 

1. Prowadzt: dziatalnost gospodarczq (naleiy pedal form«: prawn,! i przedmiot dzialalnosci) : 

~~s~;~;~z'nny~'o~~m,:i~~~i~Li ~;.ii:5.::iii::/i/i// 
z tego tytutu osiCjgnCjlem(<<:lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ...... ............. ... .................. . 

2. ZarzCldzam dziatalno:kiCl gospodarczCl lub jestem przedstawiLielem pefnomocnikiem takiej dziatalno~ci 

~~::::Z~d':'f~,~~":':a~n.~~~~~~?; 

: ~:~~::i~i~~:t~~:~:~I·~·L~·~~~~1;~~~~~; .····· •• •• •• ··· •..•....•••••.••..•••••..•••••••••••••••••.•.•• 
..................... ... ..... . ....... r.M.'.. . ~P.Zl~j . . . .... . . ... . . ................................... . 



IX. 
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartoki powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

n~lezy pedal m, rkt;:, moddirok ~-tdukCji): .. T ............. :.: ................... ~.· · ····· ······ ····· ·· ·· ........ ............................ .. . 

::,aM.1.,:fo.\;~ ·WZ~t ·\\\,~MI~gg')!\~~Q..;}t u 

~~5.~~~r"'~~~f?:~~~~~~~~~~ 
X. 
Zobowiilzanla pienit;:ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaci<jgnie;:te kredyty j pozyczki oraz 
warunki, na jakich lOstaty udzielone (wobec kogo, w ZWiqlku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki): ........... . 

.............................. ................................................ ... ..... .. ............................................................ .. ... ....... .............. . 

......................................................................................... .... ........................................................................ ........... 



-
--

Powyisze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zataJenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki. 

~"'I:.'dl",;?A1.1i)J,2tO,{ is "" 
(mieJ$cowoi~. dat~) 

(oJ;o:-\at-q VLR.., <Vz ····· · ·········i~·~~~i .. ··· ..... 1 


