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RADAMlE sKAwJÓzEFowtB
Zołączniki do rozponądzenia P rezesa Rady Ministrólv
z dnia 26 lutego 2003 r.

Zalączniknł 12)

*

oŚWADcZENlE MAIĄTKoWE

radnego gminy śJ t _

#rffi......, dnla ł.§,w . łP!,€, 
"

Uwaga:
1. Osoba składaJąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdią starannego i zupelnego rłrypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynelleżność poszczególnych skladników

majątkourych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majjątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenle o stanie majątkorłłym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkornrym obejmuje również wierzytelności pfreniężne.

6. W części A ośwladczenia zawarte są informacje jawną w części B zaś informacje niejarłrne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanrlorządzie gminnym (Dz. U. z2077 r.

poz. 1875}, zgodnie z aft. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadann wchodzące w skład malżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: .,..,..ł:,!).i,:(.,7., . ....,.,.,,,..

- il il ;l;;;il;ffi;;;;;; ń;i;;il;;j; l . :;j, ;-._;"ii',j:; ;,:;;

-ffiil;ilffi;;, l ::, ,:i;a:.,.:,i{#7ig

.,....... na kwotę:

2) ZE zriianąwprowadzoną pnez § 1 pki l rozpotządzenia Prezesa Rady Ministrów z drnia 28 czerwc a201'l r, zrnieniającego rozpołą-
dzenie w sprawię określęnia wzorów formularzy oświadczęń majątkowych radnego grrriny, wójta, zastępcy wóją sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zanądzając$ i ęzłonka organu zuządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta @z. U, poz. 1298), które weszło w żrycie z dniem l lipca
2017 r.

ęĘśćł
Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)
{imionaficl ń6 J§ Ę.q oraz nazwisko rodowe)
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ll.
].. Dom o powierzchn i, ,*Ś§{ł. m2, o waftości, ...,§.#. §§§.

2. Mieszkanie o powienchni: .....l.,.,....,.. ffi2, o wańości: .......,.......;.;;;,

3. Gospodarstwo rolne: , ,i_ 
:.

rodzaj gospodarstwa: ,......}r§.1,1..i,.l:l.... powierzch nia: ......;....,...l .,...:.....................

rodzaj zabud oryi ,...,,:',r.*"{.ćc;.,#,Jł.,+.i.:...........::,..,.....T....,,..,...,...,.

Z tego tytułu oriąenił;[ęi"rl * i"ru ,ni.eły, przychód i dochóC 
',v 

wvsokości:...,-].l- ł...!.,?,i,:,',..,..,.,.

4. lnne nieruchomości: ) !

!ll.
1. posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niż10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

' :::::::T:::::T:::::::::]::::li}ll§-źi;;?ł::I;:!1::::i::::::::::::::::]::J/

lV.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód w wysokoścfi:

]., Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

::::]:: ::::::::::: :* ::"%.--,.:f,',|,:]*,,:::^:'
,lJ

akcje te stanowią pakiet większy niżLlo/oakcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokościl

prawnych lub przedsiębiorców,

liczbę i emitenta akcji:

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

w których uczestniczą takie osoby - należy i emitenta udziałów:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegonastępujące mienie, które podlegało

:::::: : 
* 

::::i::: : :::::: :* :#{':F,&U#i]i]1 il ll1l- - :_:*" -; :: .,, "l :, - "

Poz.2020

V!.

- 6Jiil; ;;;ffi ;il; ; ;i;]j,;:;;;j.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w
2. Zarządzam działal nością gospoda rczą l u b j estem

(nalezy podać.formę prawną
.1:,..,, j.,... ;].*;:....,

- osobiście,,...,.... ;i+l.*,j.:.,,...,,.,

- wspólnie z innymi osobami

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .,.,.ńł*,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .:ii...,._.......*l....:.,....,............ ......,.::.:,.._.,....;,.......................
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżęi !_Q 000_złolych

należy podać markę, model i rok produkcji|: .,.,ńL|t|.,.:i!.Ś..,..,
pojazdów mechanicznych

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 00O złotych, w tym aaciągnięte kredytY i PoŻYczki oraz

warunki, na jakich zostały ydilone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wYsokoŚci): ...,..




