
R,EFERAT BIURO RADY
MIE.ISKIEJ

Urzgdu Miejskiego oSwIADCZIiNIE MAJ.{TKOWE
radnego gminY

Wplynglo dnia W',I tbLhom \rk. ., . . . . dnia,11:lI,P.I$ . ..
(nrie.iscowoSi)

Llx,aga:
l. Oigba sklaclaj4ca oSwiadczenie obowitlzanr- jest do zgodnego z prawd4, sttrrannego

i zupelnego rv1'pelnienia kaZdej z rubryk.
Z. ,leZcti porr.r.gblne rubryki nie znajdu.i4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

u pisac "nic d!-[y-czI".
.1. Os,ha *lr,l.+1.', ,r('tr iatlcz.cnic obow'i4zana .iest okrcslid przt'nalc2nosd poszcz.eg6lnl'ch

skladnik(rrv majiltkgrvl'ch, {ochotl6n' i zobon i4z,ari do maj4tku odrqbnego i rnaj4tku

objqtego mal2crisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.
+. oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granic4.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnoSci pienigZne'

6. W czqsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zaS informacje

nicjalr;nc rlotycz4cc aclresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenic oraz micjsc:r

polo2cnia nicruchomoSci.

w Kolbuszo

CZqSC A

.la, nizei podpisany(a), %s,bmy jg&li*ll
(irniona i nazwisko oraz. nazwisko rodowe)

Lrrodzony'( a) ......1::...1. 1950 r * .....b &,U\rq*_\/0.trL,.

t.tn.E*,f

*u\ M\
(m iej sce zatrudn ienia, stanowi sko I ub fu n kcj a)

po,apoznaniu sig z przepisartri ustawy z, dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczenitt prowadzenia

dzialalnoSci gospoclarcrr.i 1rrr,rr. osoby pehli.lcc furrkc.ic ptrblicznc (D'z-' tl' 22017 r' poz" 1393)

oraz ustanry-z- dnia 8 nrarca 1990 r. o samorzEclz.ie grninnynl (Dz. tJ.2 2017 r' po't" 1875)'

,godni. z art. 24h lej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wcho dzqce w sklad r,alzenskic.l

w:spolnoSci mai4tkowej lub stanowiqce m6j mai4tek odrqbny:

I.
Zasoby'pieniq2rte:

(rodki picrtiqzrlc zgrotlrirdzolrc r'l walucic polskie.i :

f5 PqQ x

.;;;;;;;.;;-;;.,;;*";;;;";.;;;;, uau0 dJ r,iq



{o!*u., H ?*a : ,!&}{ ylP

rr+ *9 P-f G $shf-, 6{a[ \t
,. na kwotg: ................

II.
,tr 1,

I. Dom o powierzchni: .,.......1h...n-....... m2, o warrosci: .......1.!.9,...*........

tytul prawny : ......, ........... s?.i9.*.tPi i..:..*.'..Siei.vr*$i
2. Mieszkanie o powierzchni: ml. o wartoSci: ...........

tytul prawny:,.............

3. Gospodarstwo rolne:

rodza.i gospodarstwa: ........... powierzchnia: .............

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: .,............

ztego tytulu osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:

ilt.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta udzialow:

.9i n o"m

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o/o udzialow w spolce:un {_\t
Ztego tytulu osiqgn4lem(giam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .....,.......

4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia: ..,..Q.r15..h.*.. ...*r.sw- .. .\ ..y.1.....!"d'f'"" .tfiJq*g.14o t.qry.idq*,*ii)
..1,}*....p.9.p... .1v... ... .

o wartoSci:

;,;;;;;;";......,.........;,*}]lk;
I



IV.

l.PosiacJant akc.ie w spolkach handlowych z Lrdzialent gminnych osob prawnych lub

przedsigbiorc6w. w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta

akc.ji:.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l\oh akc.ii w sp6lce:

'/. 
tego t.v-tLrlu osiqgnzllem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych * nalezy podac liczbE iemitenta akc.ii:

ll'g .d..h+x+\\

/. tego tytulu osi4gnqlcm(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:. ' ' .

V.
Nabylenr(am) (labvl nr6.j ntalzonek" z wylqczenient mienia przynaleZrtego do .iego niaJqtku

odrqbnego) od Skarbu l)aristwa. innc.i paflstivor,vc^i osobr' prawr.re.i. .iecllostek samorzqclu

terytorialnego, ich zwi4zk6w. komunalncj osoby prawne.i lub zwiqzku nletropolitalnego

nastEpu.jqce mienie" ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu * naleZy podai opis mienia i datq

nabycia, od kogo:
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VI.
l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

!'i9 tow
- osobiScie

wspolnic z innynri osobami

Ztego tytulLr osi4gnqlenr(qlam)'uv roku ubieglym przychod idochod w wysokoSci:

2, Zarz4d'zam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub .jestem przedstawicielem. pelnonrocnikiem takic-i

dzialalnosci (nale2y podac lbrrrrq prawn4 i przedrriot dzialalnosci):.....

- osobiscie * A'W

- l'n'sp(rlnic z innynti osobami

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .............

VII.

-.jcstent czlonkienr zarz.qdu (od kiedy):

-.jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-"jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiecly):

1.tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku Lrbiegll,nr dochcid w wysokoSci:

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ,.............|t&l *\\



VII I.
Inne cJochodl' osi4garre z tytulr,t

z podaniem kwot uzyskiwanycll z

z-atnrdnienia lr-rb inne.i dzialalrroSci zarobkowe.j lub zajgc^

kazdego tytulu:

9.n sr.. p*"e. . d:., . . 19.,.7.s. . . (. &nrt L.e. J

tx.
Skiadniki rtricnia ruchonrcgo o rvartoSci powyz,e.i l0 000 zlotych (rv prz-ypadku pojazdow

mcchaniczrrl'ch rralezy podac markq. ntodel i rok prodr-rkc.ii):.

iltu rmrdarlo.,rn""I""

x.
Zoborvi4zania pieniEznc o wartoSci powyz-ej l0 000 zlotych. w ty'n-r zaci4gnigte kredvty

i po21,cz.ki oraz r.r,arunki. na .iakich zostaly udzielor-re (wobec kogo. w zwi4z.ku z .iakinl

zdarzeniem. w.iakiej wysokoSci) : ................

,ooaoJrc ?( 0 I h ,t5. ooO 4[
1""t"""""
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cz4sc B

Adre s zami eszkan ia o so by skladaj 4cej o Swi adczen i., . . .. .tQ., lh .t$W .W.,r

sl,.. \,3:ll"d#ffq l9

Mie.jsce polozenia nierucltonroSci wyntienionych w punkcie ll cz.gSci A (adrcs):

2

3

4

5

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a). i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karncgcr
za podanie nieprawclv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia rvolnoici.

. . tio th*.np.u:s....:.lh: \-t.,.1o1? :
(mic'iscowo(c. data)

FFMvlllpodpist


