
Wptynqlo dnia ..

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca

K.o tbu.rz.p..r{. S. . ..- .. ..., d n ia l.$,.W., !,8. l!.9..,.
(miejscowoSd)

jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2' Jeteli poszczegrilne rubryki nie znajdui? w konkretnym przypadku zastosowania, nalcty
wpisad "nie do8czy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2nosd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochodriw i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i ma.latt u
objgtego mhl2erisk4 wsprilnoSciq majqtkow4.

4. oswiadczenie mai4tkowe dotyczy mailtku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie majatkowe obej m uje r6wnie2 wierzrytetnosci pien igtne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, rv czgsci B za5 informacje

niejawnc dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie ora.- miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

czqsc A

Ja" nizej podpisany(a),

g*t'tr't gos?d[rlii Kgryll rr,lryi i |llt*eilrh' $r,{lyrt *,?,i, 1 (ollr*?{ri
(mi"i'".*,.ufln;;;i;;;;;i,hi,i{,,ilili """"r""":'-"-"-'"4

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczei przez osoby pelni4ce funkcje publiczne 1Dz. U. z20ll i. poz.l393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. lJ.22017 r. poz. lg75),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad rnalze6skie.i
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqrek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

REFERAT BIURO RADY
AfiIEJSKIEJ

Urzg$y..MielsLiego
w Kolbusz-owei

oSwl eoczEN I E MA.rATKowE
radnego gminy

obowiqzana

(oerqnq{$h

PIUU^

- Srodki pienigzne zgromadzone w watucie polskiej: ..nf.e...d,0.fof.tr

- Srodkipienigzne zgromadzone w walucie obcej: nif,..dU[t



- papiery wartoSciowe, ....0i9..

na kwots: . .f,lir..{gt$%

;;;;;;.^*f,!,n:'lr,a -;q,?{*jr -:-----------*

nr,r .{ot6vtr

III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w'. w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podad liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz l0% udzial6w w spolce: ..*A tdgf6

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokos"i, ...il&....d.rtgp{

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy' : .....{ff.t....CU l.t+l'#. ...... .. -

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

rodzai gospodarst*u' ......4*. dr.f$-rfl

o wartosci : .......&1......{.0. tU q?.i] ....: ..:.....

powierzchniu, ..niL....d{Ulrt .

u'u"
4. Inne nieruchomoSci:

oir dotguS

po w i e rzc h n i", . . .dai Of.W. ..qP.br4,il 0. l,lp.fl .q. .



IV.

l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udz.ialem grninnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w,,w kt6rych uczestnicz4 takiie osoby - nale|y poda( liiczbg iemitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0%o akcji w sp6lce:

nk dolgm.X

7. tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku r-rbieglym dochod w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcj i:

V.
Nabllcnr(anr) (nab1,l nro.j mai2onek. z wylalczcnicnt mienia

odrqbnego) od Skarbu Panstwa. inne.i paristwow,e.j osob1,

terytorialnego" ich zwiqzkow. komunalnej osoby prawnej

przynalelnego do .jego nta.i4tkLr

prawne.j. jednostck sanrorzqclu

lub zwiqzku metropolitalnego

- naleZy podac opis micnia i datgnastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu

r.rnhvcia nrt tnun. dg do+qo3yl

Ztegotytr.rlu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglyrn doch6d w,u,1,sokoSci,..[t. ,rlr.trt



4

VT.
1. Prowaclzq clzialalnosi gospodarczq (nalely podai formq prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

nu {C$Pfi

* wspolnie z innymi osobami .. ..4;9. Jo.tg.f*6.

Z tego tytr-rlr-r osiqgn4lem(Elam) w roku gbieglym przych6d i dochod w wysokoSci: """"""""""

nrq dulSq

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem.. pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nalezy podac formg prawn4 iprzedmiot dzialalnoScll:...f.[!Y. dOtg.+C6

- osobiscie fft dflg.-tz.g

- wspolnie z innymi osobami n.t! dOfgfl

'1, tego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: """"""'
h,r ilofg:ri\

- i estem czlonk iem zarzqdu (od kiedy) : ........ tr.1.tl rub'ea

-j.;;; ",,",u*r, 
o"*,;;;;;; ;; ;".r; ;i dt'h!t?'h" "\l"u

'/, tego tytulu osiEgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: "'"""""
rn,Y- ,iqh49?{ ..u0

osobiscie mt r{rtggJl



VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

pienigzne o wartosci powyze.i l0 000 zlotych. w tym zaciqgnigte kredyty

x.
Zobowi4zania

ipo2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone

zdarzen iem, w j akiej wyso ko sc i ), K. ril,At ..FO ryW ftQ I
t{



Powy2sze osw'iadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie att'233 $ 1 Kodeksu kamego

za podanie niepraw'dy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci'

i

I -t.t i

KAauaa 'fl, dn.1,3,0h, Nll/,yy
(miejscowoSc- data)

Me:ursv:Vi ftdtin
(podpis)


