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z dnia76 lutego 2003 r.

Za|ączniknr |2|

WZOR

ośWtADczEN|E MAJĄTKoWE

radnego gminy

..''.h n.ałł. .W,. .', a "i " )*5'0'h.1,c't tr.,.
(mieiscowo$)

Uwaga:
1. osoba skladajqca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wype|nienia

każdej z rubryk.
2, leżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ',nie dotvczv,'.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych sk|adników

majqtkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malźeńską wspó|nościq
majątkowq.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicq'
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne'
5. W części A oświadczenia zawarte sq informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

czĘśĆ A
J a, niżej pod pisa ny(a), ......'..''' llld y.p.!ń,u^(..,,',,.,,,Jć,w,ru

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu s ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r '  o samorzadzie gminnym (Dz. U. z20L7 r '
poz' 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matżeńskiej
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t.

11',"":l'T.l,i:|,i" ,,..o'"ozone W waIucie po|skiej: ....'''...'.{ś'. ,,a.9.a...ri.'.,'|!.w,i''|4I!.,9!st(t'9ś/.

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie 
"b;;;;.'..'.:':.'',,,''',,,,,4J,tY,..,,''i,iś;:;i;i,,t,#n.

-;;;i;;;;i;;''....'.'..'.......''.l..'..:......'..:....

z) Ze zmianąrt.prolvadzoną przez $ l pkt I rozpot.ządz'enia Prezesa Rady Minishór''. z dnia 28 czerwca2017 r' zrnieniającego rcl'porzT
dzenie w sprawie określenia rłzorół. fbrmu'larz,v oświadczeń majątkollych radnego gminy, lvójta, zastępcy rt'ojta. sekretarza gminy,
skarbnika gminy. kierortnika jednostki organizacyjncj gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarząthającego gminną osoba
prawną oraz osoby wyclającej decyz'ie adninistrac1'jne lv imieniu wojta (Dz. U. poz. l298). które weszło w życie z dniem l lipca
2017 r.
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1il.
1. Posiadam udziały w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby - naIeży podać |iczbę i emitenta udziałów:

''''..,...''....,,,.,'......''....''........ł"{:i..,,,...,,,,'ai...h'
t r ,

udziaĘ te stanowiq pakiet większy niż. Lo% udziałów w spółce:

2, Posiadam udziaĘ w innych spótkach handlowych - naIeży podać |iczbę i emitenta udziałów:

ztego tytułu osiqgnqtem(ętam)w roku ubiegtym;;;J*;il i;;;;;;.:. '.. ' ' '.... ',a.?'.."ł;ą.q-/,

tv.
1' Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,

::::t:: ::::::::::: ::::: ::::: . :::::: ::::: ::::: : :::::::: ::::'
akcje te stanowiq pakiet większy niż' Lo% akcji w spótce:

Z tego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

; ;;;; ili; ;;;;iliil; ; ;;ffi ilil"*;il ;;il;;;;. .,....'..'./4ł, (,.,. ;
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzków, komunalnej osoby prawnej Iub zwiqzku metropo|itaInego następujqce mienie, które podIegało
zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

v!.
1. Prowadzę działaIność gospodarczq (naIeży podać formę prawnq i przedmiot dziataIności):

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: ............ '.. '.....
2.Zarzqdzam dziataInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicieIem pełnomocnłkiem takiej działalności

(naIeży podać formę prawnq i przedmiot dziataIności):

--r

-;il;;;;;;ilffi;; : ::t:: : ::: :: : :t-{ : : :: :

vil.
W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spółki):

_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vlll.
Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia Iub innej dziatalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:,:",.7|:'.iiŁ:il..il'!}tr.'.&'::::.r.iifł7ł5;.pt{-%^,. ,,,,,#;,ąil--d:.,L,,'.'rł-L;iryłI';,:..lnnr'..'
,..,....,.,,,&.*'a"'nń,un..'.,'Z.'E..7r,.a'Ł',.',w'V*-!.,n'(p-f,(...,,.',.?,4.ś.t.,ł..,,,,.......'.t.''.'......
,.,,.',,...',ŁprltQn.a31ur..'...'.'. .ł.I,t.ń'a'ł.t<s..'''rf'l[',',.fl,rw|.',''.',.łt.t.!.,t,.''.,..tl:.srp.'.'....'.'...'.....'.'.

Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..'...



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

. �qJ!11(1'�.11.1.J5..o.'1..Wif 
1,,,< .. ·.�"·;;;;:jiJ'wość, data) 

.. .... H�.a. ......
(podpis) 


