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Załączniki tlo tctzporządzenia Prezssa Rady MinistrÓw
z dnia26 lutego 2003 r.

Za|ączniknt tz,l

WZOR

ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy /1 l,l

!:'(t,z'tlil-,K.0.i'}tii.,ł.(I.Q,a,''tr'18
(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wype|nienia

każdej z rubryk.
2, leże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać,'nie dotvczv,,.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego malżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majqtku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczqce adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

L,,ŁA},RCŁu,0.,L!
(mie.isce zatrudnienia, stanowisko lu b funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r.
poz, L875|, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspó|ności majątkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t.
Zasoby pieniężne: ' /1 /\ . (-ł

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie polskiej: , ..,,ł1,,",,.Q..il.C/.,,..,a'a'.,..,......'.,

I, Ze zmianąrłprowadzoną przez $ l pkt l rozpor.ządzrcnia Prezcsa Rady Ministrów z dnia 28 czorwca2017 r, zrnieniająoego rozporizą.
dzenie rv sprawie określenia łzorów formrr'|azy oświadczeń majątkÓvł7ch radnego gminy' lt,ojta' zastępcy wójta. sekretarza gminy,
skarbnika gminy. kierortnika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka orguuzaruądzającego gminną osobą
prawną orźrz <lsoby wydającej <lecyzje adninistracyjne w imieniu w<ljta (Dz' U. glz. |298). które węszło w życie z dniem l lipca
2017 r.

4,
5.
6.
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m.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

li:-.=':11..:-r....,:::i:::x:.}::':::E,łTrii,łfr.'..,.....,.::..-:'..'.'.....:...-:':-'
udziały te stanowiq pakiet więks zy niż' lOo/o udziałów w spółce: '.'.'..'...^ł?,.'l.<(,.łł,'',.'.cl{,.ci.Y's'l.,.ę:,r,.+/.

:P:.'.::-$:::f::.:l'i:i'li:::::i:i:::;:Fi:!:!i,:,,,,n"",.;::,::łtłt

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

w których uczestniczq takie osoby na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

p:sJ. i* r.l'. . l,z.,L* ow i e rzc h n i a : .'.'' .. . ..' 9 ..,' .' Ł. ł.5'',I,u c*,

.u',U
lw r t

ttrry
{i*;J
',l'..|ł,..ułt..'.{, iź,

^Ą/ ' ' . . Ż  f . . ' . , . . . ' . . . . .

' (k, 1''ę....'.'. c !,''aT,,(l.. ę ł.. t'.'
: ::::::::: ::::::-::-il :::-rI:

;il;;il;ffi;il;ilil;.,;;;;:;;;.;k;il;;i;;.::::::::::'::::..:.: ,':ń);:;.:.,',-ii/.M,
Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..
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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|ita|nego następujqce mienie, które pod|egało
zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę- nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę działaIność gospodarczq (na|eży podać formę prawnq i przedmiot działaIności):

2, Zarzqdzam dzi ała| n ościq gospoda rczq | u b jestem przedstawi cie| ern
(na|eży podać formę prawnQ i przedmiot dziataIności): ,,','a.łL,,t,e,,,,,.' '.ę'

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,...(Vt''1.*,..'

lub zajęć, z podaniem
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pojazdów mechanicznych
na |eży podać ma rkę, mode| i rok prod ukcj i) : .,,,,...'.. 4,/:l-4. ę,,,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 o00 złotych, w tym zaciQgnięte kredyty i pożyczki oraz

..''.i.:l"'1.:'"l-.i:Y:?:::::?.:"Tą:-:.:%#,,,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. 

<?..'Y!,;z/1.;,,_f,. _'( .:.1. 1.. QI/. zo.1 g 
(miejscowość, data) 




