
REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ oSwrapczrrNr E MAJATKoWE

radnego gminy

,(d,b"r.?p,-o*. ,. . . trnia l.&,./?.,.U1?. r.
(nrie.iscowoSc)

LIwaga:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

izupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. ,leLeli poszczeg6lne ruhryki nic zna.idujq w konkrctnym przypadku zastosowania, nalcZy

wpisad "nic dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSw'iadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSi poszczeg6lnl,ch

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zoborvi4zari do maj4tku odrgbnego i ma,j4tku
o b.i gtego m al2erisk4 rvsp6lnoSci4 maj qtkowq.

.{. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju iza granicq.
5. OSw iadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czqSci A oSwiadczcnia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje

nicjarvne dotvcz4ce adrcsu zamieszkania sklada,i4ccgo o6rviadczcnic oraz mie.isca
polo2cnia nicruchomoSci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), ?*rte* >l,re llarC*f rO
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a1 .2ft ftr4C)nrJ fith.!,..................*.....lAlNW
C

du

po lapoz.naLriu siq z prze-pisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadz.enia

dzialalnoSci gospodarcz,e.i prz.e't. osoby pelniqce funkc.ic publiczne (Dz. U. 2.2017 r. poz. 1393)

oraz ustawy z. dnia 8 ntarca 1990 r. o samorzEdzie grninnym (Dz. U. z,2017 r. poz.. 1875).

zgodnie z afi, 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskie.i

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.

- Srodki pienigzne z.gromadz.one w walucie obcej: ..........,..... .,....*k..... nCAU.\



cfu%
na kwotq:

II.

I /.TT2 aro
tytur prawn r, .. .. ^AU*\-. 

. 3 l.l.€ ......ep-Se.S.A

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ........11tt , rAC.\........ powierzchnia: .............

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokoSci:

4. lnne nieruchomoScr:

powierzchn iur .,........ /!.ll{3....m.L

,r
tytur prawn r, ......dreh&. . ..-qh/nt-"Ig-....>r.&a

0

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

przedsiqbiorc6w. w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleLy podai Iiczbg i emitenta udzialow:

nie dohc?ad,J

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy n|'lOohudzialow w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............



I

z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

2' Posiadanr udzialy w innycli sp6lkach handlowych - rralczy podai liczbg iernitenta akc.ji:

Z tcgo tytulu osi4gnqlern(qlarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:........

v.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnc.j. .jednostek sanrorz4clur

terytorialnego. ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego

nastgpu.i4ce mienie' kt6re podlegalo zbyciu w droclze przetargu - nalezy podac opis mienia idatg

(,J

IV.



1

VI.
1 . prowadzg dzialalnosi gospoda rczq (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci):

- osobiScie

* wspolnie z innYmi osobami

'ztegotytulu osi4grr4lenr(gtam) w roku ubieglynr przychod idochod w w'ysokoscr: """"""""""

- wspolnie z innYmi osobami

'1. tego rytu|-r osi4gr,4lem(qlam) w roku ubieglynr dochod w wysokosci: """"""'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

vlt.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

It
..'.........n^L . g- ACkd(\ v

-iestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....':"""""

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: """"""'



VIII.
I,r.re dochody osi?ga.e z tytulu zatrudnicnia lub inne.j dziaialnosci zarobkowej lub zajqc.

z podarriem kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadkg po.jazd6w

X.
T.obowiqzania pieniqzne o wartoSci

i po2.yczki oraz warunki, na jakich

zdarzeniem. w.iakie.i wysokoSci):

powyzej l0 000 zlorych,

zostaly udzielone (wobec

w tym zaciqgnigte kredyty

kogo, w zwiqzku z.iakim

; )2ss,a ;;

ltl^:lt *,
5f loo 1tk >r i*..,a.cra7g
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CZ4SC B

Adres zamieszkania osoby skladaj4cej oSwiadczenie:" tlrlb,r

Il czgsci A (adres):

riZ^"qa- Gc **e . .3k( lL

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

90z*ea ../,3 .".t?.^Zg9 .

(mie.jscowo$c, data)

{kil*
(podpis)


