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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie

l,alącz-niki do rozporządzenia Plezesa Rady Ministrótł

z dnia 26 ]Lltego 20()3 r.

Załącznik nr 12

IyZoR

"j gŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
WŁJgtI radnego gminy

fl'ol łlo" , dnia . lĄ ,Ol lł,.
(mielscowość)

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

.,nie dotvczv",
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnoŚĆ poszczególnYch składników

majątkowych, dochodów i zobowiązin aó majątku odrę-bnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą,

5. oświadczenie o stanie maiątxowy* obejmuje również wierzytelności pieniężne

6, W części A oświadczenia iiwartó są infórmicje jawne, w częściB zaś informacje niejawne dotYczące

adresu zamieszkaniairłaaa;ącego oświadczeńie-oraz miejsca położenia nieruchomoŚci,

czĘŚc A

ds.

(miejsce żatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami uStawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z201,7 r,poz,

1875), zgodnie z art. ZĄh tel ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wsPÓlnoŚci

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnyl

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgrpmadzone w w_aIucie polskiej:- 
4,a ,ę,l ł,,.M,.,,..,,,-..,.,

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obce1: .,,..,..,,illj.c,,, .,c{r?lrJ a4

.Z".,",".ą,"p.-.d."Ę przez § 1 pkt 1rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca ż0I7 r ,

zmieniającego rozporządzenie w sprawie okreś|enia wzorów formularzy ośw]adczeń majątkowych radnego

gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i cztonka organu zarządzalącego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

aclmi,listrac!ine rł ilnieIliu wójta (Dz, L_J poz, l29E), które rł,esz]o rł, zycic z dnieln l lipca 2017 t,

ll,

! r t t , l ' -, l,
1,łh łł, : ?,[g] e.,x l_ifrrOł,i I""J""" J ,;;;;.", n!r*,rt o ora, lazwiskt rodowe, J. I t n

.,ń

- ;"o;;;;;;;;;;;;;;, ń)i ,d,')l{ cł4

;; ;;;;;, , , t,,\ r .dait1l lĄ
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ll.
1. Dom o

tytul prawny:

2. Mieszkanie o

tl,tuł pnwny: ...,..,.,,,.,

.......,. .h,ię. . dr.iq ry

''.fi fi iffiTil,?ff 6.r,.r* ulg.. or.vr.t...i.. .wi tlłi fiI ł , powi e rzchn i^, .,..,..,l!.,,5.1,.h.ł.

o",noro,]....,,..,,,,..Q...ap,,1.ąi : : .

rodnj zabudowy:

Ztegotytułu bsiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości,, /.Ull,ł.tr..t 1.1.0.,,,..,
tytul praWny:

Ill.

1,. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których ucFeltniczą takie osoby - nateży podać liczbę i emitenta udziałów:których uęeFtniczą taKle osopy - nalezy poqac llUZUę l etlllLęllLcl uu.lqlgYv.

;;;;il;,;;ffi; ;;;i;;;;;*;;ffi ión,a.i.iJ-; ;;i;;, _, ., iĄfl , .dł[a,uĄ:,,,,

i..r" iri,* ",*.ii.,,i;ffi 
; ,"l.; il;;ffi ;;ffi ;;;;il;;;i; :.::: : .\dJ.. .., cXłł9 ą;...,...

, 
i:i:::l:ii:::i;l:::::::::: 

;:::ffi;:li::if::l:;i: 
::;:i:;::|i::iiil .,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochJd w wysokości: ,. ..,....,.,irVł.C. .....rjł.l.Vl..7-W}"",tl

lV.
1. posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w

których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjir

.., , . ,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,, , hi{-: 'ń{i,ń,
;*;j;;;,;;;;,;;;il;il;;,;l;;ói;;;";;ili;;, ,, :, :,ńii ,ilłl:il,Ą:, . . ,, ,

;;;;;;;;;; il;;ili;i;*; ; ;; ;;;;il;;;;ilil*"s," ",lii; " d,,l,] ą"
, 

::]::::::::, ]::]:: :::-::: :::::::::: " ::]::T;:i: :::,:: : :::::::: ::: ,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........hł.,..... ,t/d14 ry

, o wartości:

tytuł prawny:
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu państwa, innej ńaństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegało zbYciu w

drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

::: ::.hi:i:: ::: : dł {,łą

-;ilil;;il*;;;;;;;; ,,,,, ,|4i3 ,iblqą ,,,,,,, , ,, , ,, , ,:,, ,,,,,
. ;;il;;i, 

'Ę;;iliffi 
il ;;i; il;;ffi ;;ilffi ;;;; ; ;il; ;:;;, ,:j.6" ń.:ffi : : : :,: : :

z.zarzjdzam działalnoicią gospodarczą lub jestem przedstawicielern pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

:::::::::::::::::::::::::::i:::::::i^1[:llla-l,,1ą: , ::: ,l :::, ,:::: ,-::: -,: :: ,

-]j]ll]ij]",::, 
__, _, _ :, ńll", ińłł}ą

- wspólnie z innymi osobami
:Ń.Ł::,: .ń§ 4P,Ą

::::::::]:::]:::::::i::::]::::: :::::]:-::::fif---:ffifńń.. ......:,,,,
Vll. n l

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...,.,........h.t lą)N!lW

ril;;;i;;kil;;;;óil;;,',,,, ., .ńil,iidir:iŃ

-ffi;;;i;;il.;;j;;;;;;;;;jilffi;i;,,,,',,v",i ibĘcł4

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): I^i,i,. .'.,Cłr$iĘ,24

,;;;;;;;il ;;;;ili;;;i; ;;;;;,'.,ry; ;;;; ; ;;;;;;;, ,, ńii ,fu,ri

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnię{ja lub inęj dzjalalności zarŃkorlej lub złjęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ,....łi.r,J.n......'!1i,l.il.lt.ł,,hu....,..,,l.Q..hu,,J,.lą....,,......

Vl.
1. Prowadzę

- osobiście

i przedmiot działalności):
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

:::::::::::::::::::::::::::::::l]ll]j],]T:::,:::::::::::::::::i:::::]ll]]ll]: :,::

:fi,i : :0{0;IĄ;:ą

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości
należy podać markę, model i




