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RADAMIE SKAWJÓZEFOWIE
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Załączlllki do rozpolządzenia Prezesa Rad; N4inistl,óu,

z drria 26 lutegcl 2003 r.

Zalączniknr 12)

wzÓn

oŚWADczENlE MA,ĄTKoWE

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy rłłpisać,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych składników

majątkorłłych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r, o samorządzie gminnym (Dz.

poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięzne:
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2' Ze n,nianąu,prowadzoną przez § l pkt l rozptltządzenia Prezesa Rady Ministl,ów,z dnia ]8 czenvca 2017 r. znlienlająceg(l rozl-]()rzl-

dzenic lv spralvie okreslclila wzclrórv tblrllularzy oswjaclczeli nlajatkort,vclr rarircgtl gmilry, r,v(ljta, zastępcy lvó.ita. sckretarza glnirry^

skarbnika Erriny, kierorłlrika jeclrrostki olganizacy,inc,j gnrin1,, osoby nrządzalącc1 i człorika organu zavądza1ź]ccgo gnrinna osoba
pra\Ą,l]ą oraż osoby rłl,dająccj ciccyzjc adŃnistracy,jrrc tł, imicniu rł,ójta (Dz. U. poz. J29ll). któlc rvcszło lr,żl,cic z dnicnl 1 lilrca

)01'7 r.
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małżeńskiej
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i nazwisko oraz nazwsko rodowe)
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lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
,\ ] ' . - ,- ' -

Poz.2020
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..nnr..P.,.....rr\.+.L\i}*Ą..,^.,.... .(]d

2. Posiadam u§ziały w innych
. ól.*..,.,.o\oJ,ąŁl:ty....
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..ffti.§...,

.*;l.§,.

spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lV.
1, Posiadam akcje w spółkach

w których uczestniczą
..rh,..Ł........d. P.l.x.i.r-ł...ś)d

handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet więks zy niż l}%akcji w spółce: ...nn.r.€.......P\,*§lC,.l=:1..(\ .,\
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Il.

tytuł p rawny :,.,, ćl, 5f2.a: I. Ę./,i2 Sł
2. Mieszkanie o powierŹchn'r

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj

rodzaj zabudovvy: .,...,.,

tytuł prawny:
Z tego tytułu

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ..........:.....

tytuł prawny: .....,
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V,
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, 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 metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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Z tego !Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,............,.,....
2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Vlll.
lnne dochody osiągane z |Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

ś{.

- wspólnie z innymi osobami

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedzi ba spółki): .........:::....,..,.,.

-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:
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Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

:::::l!::ii:Tlllll]l:li}l:ł::iił:L, .;,;,;ii,, ,:,, i:ż] ł'r: i,: ;,];. . ,,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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