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Urzqdu Miejskiego

Wplynqlo dnle

oSWTADCZENTE MAJATKowE
radnego gminy

t/i hfJK, dnia {z{ .{.0!L
(miejscowoSi)

Uwaga:
1' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi uzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
^ i_zuqglnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2' JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduia * konkretnym przypadku zastosowania, naleLywpisad "nie dotvczy".
3' osoba skladaj4ca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLnosd poszczeg6lnychskladnik6w maj4tkowych, dochod6.w i ,ono*ia zafi rJo maj4tku odrgbnego i majqtku

o bj gtego mal2erisk4 wsprilnoSciq ma.i 4tkow4.4. oswiadczenie mai4tkowe dotyciy mai4tku w kraju i za granic4.
5' oswiadczenie majatkowe obejmuje rriwnie2 wierzyternosci pienigZne.6' w czgsci A oswiadczenia ,i*uit" s4 informacje jawne, w czgsci B zas informacjeniejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sttalal4cego oswiaclczenie oraz miejscapolo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A

Ja, nizej

po zapoznaniu sig z prze.pisami ustawy z.dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadzialalnosci gospodarczej przez osoby pelni?ce funkcjl fuul.rne (Dz.-u. 2 2017 r. poz.l393)oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o. samorzQdzie"gminnym (Dz. tJ. z 2017 r. poz. lg75),zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ,. poriuaarn- wcrro dzqce * ,kiu;' ffir.;ri#jwsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..............8.e.5.,il.:..

w

.,........ {..an.. z. *..c/.,/.:
(miejsce zatrudnienia. sy'nowisko lub funkcja)

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ............/n/.'.C ./fZy'.q .1r/, .

/



na kwotg:

;;;;;;;, zkk ^te/7ey 
,powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:

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

ztegotytuluosi4gn4lem(Elam)wrokuubieglymprzychodidoch6drvwysokosci:

-. --:L 1 rtL/- ,,A-i^IA.r, .^, cn6lce
udzialy te stanowt4 pakiet wiEkszy niz lloh udzialow w sp6lce:

III.
posiadam udzialyw sp6lkach handlowychztdzial,em gminnych os6b prawnych lub

::::::l: : l : 

-- - - 
ll 
": w'**):;,;:::;' ::' 

* 
: l: :' : :- ::-- :': 

-:-
,//

Ztegotytuluosiqgn4lem(etam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:.............

..1 4

II.

1. Dom o Powierzchni:

tytul prawny: ..............""

2. Mieszkanie o Powierzchni:
m2, o warto Sci: .........tr'zt'2' "'&/7'A'*"'



IV.

I 'Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie oso,by - nalely podai liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nil lOo/o akcji w sp6lce:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

I l" " "i "' 
* 

: : 

"*:n ":y^:'2) *y;;,:::' :::::: : :-:::" 
*o 

:/t

z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: . .

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej pat'rstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalely podai opis mienia i datg
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vI.
l. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcza,(nalezy podac formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

. . . .rr.w .e d(r:/V at. V
//

- osobiScie

- wspolnie z innYmi osobami

ztegotytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: ....................

2. Zarzqdzam dziil,alnosciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnosc i (nalely podac formE prawn4 i przedmiot dzialalnosci): . . .

:.. /a /2. a,t.(/. r....'.......- wsp6lnie z innymi osobami .....{L-kA /1
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: """"""'

VII.

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):

- j estem czlonkiem zarzqdu(od kiedy) : ...'.., "'.lz /'( "f " " " " il' / f O'/
/

,//

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...Azze /a/V.€r..4..
/

..,.,.,,..,.,1.,.

Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: """"""'
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VIII.
Inne dochody osi4gane z ty'tulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaldego tytulu:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000

mechanicznych nalely podai markg, model i rok produkcji):.

zlotych (w przypadku pojazd6w

l/fil ilPAl 7t!*7Ef lhre lt***"/qil A€".?

x.
Zobowiqzania pienigzne o

i poZyczki oraz warunki,

warloSci powyZej 10 000

na jakich zostaly udzielone

w tym zaciqgniEte kredyty

kogo, w zwiqzku z jakim

zlotych,

(wobec



CZESC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

(miejscowoSi, data)

6a t-ga^g
(podpis)


