
O S WIADCZENIE MAJ,{TKOWE
radnego gminy

I
. F. rErM kPl,t.ce..,dnia ..&, A(, A €.(3-..r.

(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdE, starannego i

ztrpetnego wypelnienia kahdej z rubryk.
2, Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowanra, nale?y
wpisai ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleznoSl poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowrqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzeirsk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za{ informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamteszl<ania skladajEcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

..,.(J:.J,8..Q...,5lERH/.LA/{./..C6..:..,..d/,{ae.c*kQ....4....................' / 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
ll. 2.2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz?ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigrn. zgromadzone w walucie polskiej, ...............ff1 8 . 80.f? C.t.T.

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ,............... ..1tfi.8..20.:l::/.P.W.

- papiery wartoSciowe:

na kwots: W.tE..b.Aft.CZt.



tytul prawny:

III.
L. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie

udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby - naleZy podai liczbE i emitenta

udziatr6w:

- - -. - . - ... . . ..... .. il ( e........Q:Q.r..7 .(z.?.

;;i;i; ;; ;;;;i; ;;ki;; ;iil; "ti io;t ";;i;i;* ;'p6;;;, ni a w-nczf
Ztego tytulu osi4gn4trem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: (.lf(E..

;"r" il;i; ;;d;;;i;;i;hd;;;k; ;i;;iil ;;;il; ; il;;k;;;t NE-WrYlik

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbjorg6*, y kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podai liczbE i emitenta akcji:
',.,...,,,.,.m

il.;;;i;;;;i;;;k;;;;;k;;y ";; io;; ;i;ji ; ;;;i;;; fur ne?'/ rtr
i ;";;;'y'"1; ;;;Qs,,Qr;;Ad ; ;;i;; ;i;;iil ffi ;; ; ;;;;k;; ;|, rr1 €..Wr". a F

Z 
"r; il;il ;;t;;;;ili;il; -h, ;;;;r- ;;; J ; ;:'"i,s";, tVE db;ft :CiI

il.
1. Dom o
tytul prawny:
i. uilrrt*ie o powierzchm: ,....,.tLr.4..r..^',o wartoSci: ........../iP-.
tytul prawn y, ..... {tP. JffQA I

rodzaj zabudowy: lY.tE-...QeT7KZ.?.

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ...
4. Inne nieruchomoSci:
powi erzchn ia: . . . @. fl . . . . . . UJ*.u a tpzl2 .: kO M e k. 2. . . . . . . e {'*, k* 1Lpowierzchn ia: ... @.ft|.

o wartoSci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nale?y poda6 liczbg i emitenta

udziatow: .........ff1.8 ..Q.A.Z?.Q2./. .. . .
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v.
Nabylem(am) (nabyt m6j rnalzonek, z v'rylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paf,stwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnei osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbycil w drodze przetargu* nale?y podad opis mienia
i datE nabycia, od kogo: ........,....LrJE ...OQr.W.A.2:(.

VI.
l. Prowadze dzialalnosi sosoodarc'za(nale?v nodac forme Drawna
..............O'z!,frt.antvdl;p ..aptn'.,..:...H:nlyp.EL..'...:,...ttr.t&

i przedrpiot dzialalnoSci):
S.f-A.,J*...

* wsp6lnie z innymi osobami .................rfr:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoS"i:Oq+g*g:ii
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikierh'takrej- -

i: i ii iT: : : l :ii : :l',vlE' E:*? t,:;i :i l : ::: i*' : 

o': 
1*':l l l l

--osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .....ttl.EA?.Y:t{Zl

z,;;;,y*l; ;;il;i;;i;il;;'"k, ;;;;h ;;;hil;;;;;k;;;t, vi €,DarvDl

VII.
W spolkach handlowych (nazwa,siedziba sp6tki): ......N.l.E..APnI;?:!................

- jestern czlonkiem zaruqdu(od kiedy): .....fY8..(tyDIHLLf .

7. tego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .Mth...fiO.P(.aU:(,.,.,..

VIII.
Inne dochody osi4gane z lylulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc, z

::ii::: :::: :::'btffYn!'ifr?i:fr"s'ii'i = a te t o rf

- j;;;;;i;;ki;;;;;; ;;;;;;;j i; kt;;;j, 11{ tE oci CLi

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......fft?.,,.P.,ffi!.Q.7.............



x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci
poZyczki otaz warunki, na jakich

10 000 zlotych, w tym
udzielone (wobec kogo,

zaci1gniEte kedyty i
w zwiqzku z jakim

powyzeJ
zostaly

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

NtE soncii :::::: :: :: : :::: :::::: :: :: :: : ::
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IX.
Sktaclniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 O0Ozlotych (w przypadku pojazdow
nrechanicznych nale?y podac markg, model i rok produkcii)'' 

:':- rt;.uiiaifipi.-h;Zn|.jnii;:-:' 9a# &o) i*ii:k;;i,.,.,..,,..,,,,...r,. 9.@.vt.Y.. f . t.. {..bt6 i.r6... t {...F.s

.............,.,..m,8Rd8.0.8^5,...........b.t{.e..:..d.Q/.l.(,.,.7,,...,78t



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 12 na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawier-ria wolnoSci.

;f,. oh w{ eiaq,kalttw
(miejscowoSc, data)

l,hh 6D&* (fua**-
(PodPis)


