
REFERAx' BIURO R.ADYOSWIADCZENIE MAJATKOWE
I\4IEJSKIEJ radnego gminy
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Uwaga:

(miejscowoSi)

1. Osoha skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. ,leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotvczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleitnoSd poszczegtilnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi1zari do maj4tku odrgbncgo i maj4tku
obj gtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte st1 informacje jawne, w' czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie orar. miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja, nize.i podpisany(a)"

r . limiona i nazwlpko ora\nazwisko rodowe) 1

urodzony(a) .............l\\...p'1.,\qs.h.... ..... w Ul"tU.

(mie.f sce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.ja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskie.j
wsp6lnoSci majqtkowe.i lub stanowiEce moj maj4tek odrgbny:

I.
Zasobl'picnigzne:

Srodki pier-rigzne zgromadzone w walucie polskie.j:

\\. '.... \\- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

Urzgdu Miejskiego
lv H(r!I'-rt;,$wei



- papiery wartoSciowe:

boO tco.cloo
. \crc,*,*r rrswb\rt\tr.\

'1-tego tytr-rlu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod idoch6d w wysokoSci:n",\
.....\J....:*.1

4. hTne nieruchomoSci:

powierzchtria: ........... Nf!

o wartoSci: ** Yt\
III.
Posiadirn.r Lrdzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorcow, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy podad liczbE i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10oh udziaf6w w spolce:\tx\ &*

powierzchn,"' ...... \.,n\.....,..

1. tego tytr-rlu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglynrj\,:lt " KK'.



I\"

l.Posiadam

przedsigbio
akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

rc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podai.liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL10o/o akcji w sp6lce:

akc.ii: , . .

' "*: *:*: :::::'i:-::::'"1 
-'-- :'Kt':ffi

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowycn - nd.r[q

7. tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:. .

V.
Nabrlcnr(am) (naby'l nro.j r-nalzonck. z u,yt4cz-eniertr ntienia

odrgbnego) od Skarbur Paristwa, innej panstwowej osobl'

terytorialnego, ich zwrqzkow, komunalnej osoby prawnej

nastgpuriqce mienie. kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargr"r

przynalelnego do .jego maj4tku

prawnej, jednostek samorz4du

lub zwiEzku metropolitalnego

- naleZy podai opis mienia i datq

i emitenta akc.ji:

nabycia. od kogo: 
N



7,. tegotytulu osi4gn4tem(qtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokos.i, ....O.

pelnomocnikiem takie.i

- wsp6lnie z innymi osobami ...........\S-lS. *YY:
Z tego tytulu osiqgnElem(glam) w roku ubieglym

vil.
1. W spolkach handlowych (nazwa. siedziba spolki): \t-tV e-\\

- wspolnie z innymi osobami ........

-.jesterr-r czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): \\tA

j",;.;.;;,;'";;;;;,;; ,.;,;;;;.o*;;;,, N*



lub innej dzialalr-roSci zarobkowc'j lurb zajEi.

zlotych (w przypadkr"r pojazdow

Nts

x.
T,obowiqzania pienig2ne o wartoSci

i po2yczki oraz warunki. na .jakich

powy2ej l0 000 zlotych,

zostaly udzielone (wobec

w tyrx zaciqgniete kredyt.v

kogo" w zwiqzkLr z.iakint

. . . . . . . . \{s,xt csv=tu .l..p\d. . . . SV.slsrs. i . . . . . . . $.,s.g.g



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), t'2 na podstawie arL 233 $ 1 Kodeksu kamego

,a po,lanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groztkarapozbawienia wolnosci.

(rrie.jscowoSi, data)
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