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MAJĄTKoWE
gminy
radnego

/
4n.w...frópYli,uni,aĄ92e?lff
(miejscowość}

Uwagar
1. osoba sk|adającaoświadczenie
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupe|negowype|nienia
każdeiz rubryk.
2. )eżeliposzczególnerubrykinie znajduiąw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać,'niedotvczv.'.
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależność
poszczegó|nych składników
majątkowych,dochodów i zobowiązańdo majqtkuodrębnegoi majqtku objętego matżeńskąwspó|nością
majątkowq.
4' oświadczenie
o staniemajqtkowymdoĘczy majątkuw krajui za granicq.
5. oświadczenie
o staniemajątkowymobeimujerównieżwierzyte|ności
pieniężne'
A oświadczenia
zawarte sq informacjeiawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadresu
6. W części
zamieszkaniaskładajqcego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenianieruchomości.

(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu
się z przepisamiustawyz dnia8 marca].990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz.U. z20t7 r'
poz. 7875|,zgodniez art' 24h tej ustawy oświadczam,
żeposiadamwchodzqcew sktad małżeńskiei
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:

t.
pieniężne:
Zasoby
- środki
pieniężne
polskiej:
zgromadzone
w waIucie
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PrezesaRady Ministlów z dnia 28 czerwca}D|7 r. zrnieniającegorozporzą7.ęzmianąrvprolvadzonąprzez $ l pkt I rozpot.ządzenia
wzorórv formularzy oświadczeńmajątkouych radncgogminy, lvójta, zastępcywojta. sekretarzagminy,
dzenie rv sprawieokreś|enia
skarbnika gminy' kierorvnikajednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządza.i1ceji członka otganv zarząthającegogrninnąosoba
pfawną oraz os<lbyrłydające.idecyz.ieadnrinistrac.vjnerv imieniu rłójta (Dz' l'J. poz. l29tt). L1r}rerł'eszłow życie z dniem I lipca
2017r.
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Iil.
gminnychosób prawnychlub przedsiębiorców,
z udziałem
1' Posiadamudziatyw spótkachhand|owych
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- naIeży
podać|iczbęi emitentaudziałów:
w innychspółkachhandlowych
2, Posiadamudziały
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lv.
gminnych
|ubprzedsiębiorców,
osób prawnych
z udziałem
handlowych
akcjew spółkach
1. Posiadam
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wwysokości:
; ;;il ;il;il' dochód

- na|eży
podaćliczbęi emitentaakcji:'.''..'.'...
hand|owych
akcjew innychspółkach
2' Posiadam
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V.
(nabyłmój małżonek,
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
Nabyłem(am)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqduterytoriaInego,
ich
następujqce
zwiqzków,komunaInej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|itaInego
mienie,które pod|egało
- na|eży
podaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetargu
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gospodarczq
(na|eży
podaćformęprawnqi przedmiotdziałaIności):
1' Prowadzę
działaIność

- osobiście
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gospodarczq|ub jestem przedstawicie|empełnomocnikiemtakiej działalności
f.Zarzqdzam działaInościq
(na|eżypodaćformę prawnq i przedmiot działalności):
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siedziba
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zarobkowejIub zajęć,z podaniem
lnne dochodyosiqganez tytułuzatrudnieniaIub innejdziała|ności
z każdegotytułu:
kwot uzyskiwanych
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tx.

powyżej
10 000 złotych(w przypadkupojazdówmechanicznych
Składniki
mieniaruchomegoo wartości
podaćmarkę,modeIi rok produkcji):
naIeży
.'''.'''..''..'..
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l.k?..d'ł...Ń:,a.k.',''.'''.:.M#dł?.rł{oHH
x.

Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,W tym zaciqgniętekredyty i pożyczkioraz
(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
warunki,najakichzostatyudzie|one
w jakiejwysokości):
'..'''
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

/18 I

!!ft 1,.J° 1.f.::.G..� � Nf.. .J.d. .... 2.A.Q.4�..2-, D
(miejscowość, data)

.../!......��..' ..'..�.../.' 1
(podpis)

