URZĄD GMINY

SwJdP'C^i oś|A/IADCZENIE MAJĄTKOWE

Wpf.dn^ 20-1M" 2922 | radnego gminy
Nr

bta

iskier.

U)

...., dnia 0[i.^,MZZ r.

ł.

(miejscowość)

A

Uwaga:

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje 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 położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),...^;^kiI^.....^J^^...^...P^.Ł.........................................................................
urodzonY(a)..Ą^:„MteX.....„................„...,....,.^......,.............L..w^lź^.^.d....^M..^

....;;^fcn^..,...Łft&^.....(:^srx4..............x;7±i^.^.....6^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
póz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......W..lG....%c<\.l.^.C2,i^................................................
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........:;Ł............. jlV.J.L.A'?.0\^.C;2.y.................................

........................ jAŁ...i^X^i;:^........^...„...^..„...;..............................'l...„

-papiery wartościowe:..............Hy..l.(^..Jl^?^.;s~.^.lf..„L.............^...............................................................^
.?V.i.&„..^lX:s.iv2.^..
-.,—--^
•^

...... na kwotę: ..............r\\l.Ł:....'^.^..C2^..
"^'
.}
•-.J

u.

l. Dom o powierzchni: .j2to..W................ m2, o wartości: .......^'5K?.-.C.c;;0.;y~.........
tytuł prawny: .J^i^Ufe.(teA^L..^L2...^..tóU^OJ^^lffIl..............
2. Mieszkanie o powierzchniNxS..^^^iin2, o wartości: ..........A.ii^.^lH.^^tytuł prawny:.........y.i^...^'l4.::^'ij,.....................................................l...^...
3. Gospodarstwo rolne: "•-s . ,

FS2
rodzaj gospodarstwa:(ri'^,Ar?.fe^..4:.J'ji.i^;l.................................. powierzchnia: ..^.;.i4.&..t)A...Ł'.
o wartości: ...J.t^..l^..AA...........................................................................................................................

rodzaj zabudowy: .&/^^!^....^fóftŁX..ysK^.y..,..tó^.l^.............................................................

tytuł prawny: ..2^^^Łr.U.fc^a^Ld^.... J.j..2...J..^.M.^^^.lŁ^.......^^..^.^^^

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wYsokosa.^^^l!lA..i.H^C^W

4. Inne nieruchomości: ' " ' -. . . ff^-jół,^ ^OWD^ -J
powierzchnia:............... J^i E......^}J.^C2^................................................................................................

'^ ^-. ^•^' .•••••••*•••. ••.. ..................•........•...•••..••...•...•.•.......••.•.•..•..•..••••.......

o wartości:......

<X '-^!

l\U,S.S4.......
'.J
Q

• • t-a-ł ••••».• t'r*»'łł • • •t ł łł»ftł'^ł •ł^tłttłłłtł

tytuł prawny:

..................^i^...^^A^)^....

..................i.^.?..Ł'... J;?^A^^..
!.\

III.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

..................................................^1^..^Q^^...............................................................„

...................................................'y^..ji^^......................................................„.........^
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:.................!.',S.U~;.....\.^r;.i^t.?,M......................
. ^UL....^^„2^......^...............................................^.....^.......................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

..Cy.iŁ-....XX^AMJ:,^.U................

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych -należy podać liczbę i emitenta udziatów:iAIJ.K..A-.:'.4.;.2L',
.':^
,..............................................?yj^...^>.SA.!.3^.....

................ ..^..!..e....D^Z^.2^

Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....(l!.lfc...A.y:^.?.:;^..C?.^M.

...............ŁUAŁ....IX^.zA^C.Z^,................................................................................
•-...\ '^}

IV.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

............................................^.........^^....^OA^.^^^.......................................-.-^

................................................... l^.iŁ.:Ł^u^^....................................................^
....................................................J^A.!^...IX). I^l^.1^...........................^....^.........................................

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:)..............4Nls^.,^<^a^..............................

............................. ..^. ....... ^^
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .s!iic'...^A\^>^^——••—•—••••••—

.....................................................i^. .;.^..^alii^^U...............................................-....."J............-..••-

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta akcji: .....CY.LŁ'..3)Kl^.OU

.......................................................mŁ..X)xX^^..............................................................-^

......................................................!^A. te...„SxXi^'^^.................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docfio^i w wysokości:.........'i>l.l.b....T).Q:\!<ŁC.?..'4-

......................................................fcij.&....^>u.a<Łi7.4""-""""-"---"
''^.^

<-^ Y-.^

,...;.-;'

•i

v.

Nabyłem(am) (nabyt 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 mienię^które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....(YL& ...,C'il-.'.M-'"^iri"-"-"-"""

.....................................................^X^.....TX;Lic.Xt^.......................................................................................

................................DA.lŁ:.....Ł^p^cZ^.............................................................................^
.....................................................J^Jb„...IJ^.a^......................................................................................
(^ o

VI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):i.<.i.s?..,T)i2.i.^CZU
..^...................^...„...........^.„...juŁ...i?Arka^.......^..^..................................l....,............j...^.
-osobiście.......................................r^ie^...A^i;^.%^„„.............................................................................

..........................................................^.s^...3x.^'s<^..........„.....^...^..........

-wspólnie z innymi osobami...................................;................ J>..liT..V>Q^jĄ.Ci^..
.S^.^..J^Q.^.S2^.
^

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .(vl.!.o...3t).i.sŁ.2.^......
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ......J,VJ.i.L.....;^«).j.;-AC?Ąi-.-|..
'•r^.........Xv .1 Ł..„DQ.i.^i.^.^...................

-osobiście.................................lAij.k....'hft^gŁ^Q.................

•,.^..iif^.'...V.i^.^.,^.,...............

-wspólnie z innymi osobami........i'^.i{;.......Łu'..^C.7.^..............
. cv.; ^-J

^Ą...........................................^...^,...........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym<^ochótl w wysokości:.........ICt.i.E.....^3).^c.j^
.ttY^.fe;..>;X;AUG.2.M..
<-J <J

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):............r\l.^te..^x?^4:J.^......

........................................................................[>il?^.^24^^...^...::i...
-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....j.'s.i.&:.....l.A.ri.!..^.X.L^.^.J.......................
...........................................^A^.....2X.^L2^.............„....^....^..^.........„^
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):.........„....J.^...'.Ł.....i:X.:?.\^\C2..}j

..Ł{.l!^...iXz!^2^..................^.........

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):;y""""o'""<J'i
.......^......„J.VJ.H.......I>JUU„2.^.
•^" • • • '.'J^* '

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......Jl.iE. "^Q.)M^^^ ^

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub mnej _działalnosa ^arobkowe^ lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych'z każdego tytuły: ^^^t.S^I:^..^^Q.^...S)/N)^.^..^^^i
.fcMAtó^..,Ji?(^..^,...^^Jl^i2?Ł:S.^.,..^..^.^..J.^O^fr..^^Ł^

J.fi^.lt.5A:.......J........................................................;........................................................„^

IX.

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

należy podać markę, model i rok produkcjj): ......./iyiL...^.^kl.C.;2.'v|....................................................................
..............................................^jŁ....^j^^.^..................^....^L...........................................................^

...............................................^.iE...^^^............................................................^

^^^^^^...^^^^^^M^Z^.SllSuS:^^^^
Q ^.J

x.

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

..(hąfó.^j.!?k.a..^.ŁftJ^fó^^ft^o.a^^^4"^4.^-^^^^

..^A^rE^^.^.^.^e^.^.....................^...^..........................................................-

f

CZĘŚCI

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

~y.\^^.L.Uti.^L..^^
V. •'..••**• •«-i. ł.. 7*..',, . .•.rt^i^..'.'.'*-*'.^

(miejscowość, data)

.3fe^Łj/....2>.Awl.VAM
^ (podpis)

