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Zat^eaiiici do ncqmnuid/snia ['rczuu Rady Ministrnw

Zat^c7jifk nr I*'
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podpu

K
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ill Koisowikti

'ImSVIADCZENiE MAJATKOWE

radnego gminy

dnia .il..l.4...il2.1d... r.
(mlejscowoiC)

Uwaga:

1. Osoba sMadaJqca oiwJadczenle obowfazana jest do igodnago t pcawdq, starannego \ iiflie»nego wypefnienia
kazdej z rubryk.

Z. JeieU pcsecesgdine fubryfcf nfc msjdyls w fcarJsretr.VTr. prrypcdfc-j zaitsssivs.Tfs,- nsifiv s.-pissd ̂ "le
3. Osoba sktadajqca oiwladczenie obow^zana jest okreiifc praynaleinosc poszueBdinydi sklabnikow

maiatkowych. dochodow f lobowiaian do majatko odrQbnego I majqlku objatego maJieiiskq wsp6lrvj<ela
maiatkowa-

4. Oswiadczenie a stnnie majatknvuyfn dotyczy msjatku w kraju i u grantca.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rownlei wierzytelnosci pienigine.
6. W czgid A oswiadczenie zawarte sa infonnaqe jawne, w czgid B zas infdnna^e niejawne dotysace adresu

zamiestkania sktadsiacego oswiadczenie orsi-misisca potoZenia nleruidiOfncid.

r- - a i l
Ja, nizej podpisaTvyjaV —

jtnMorsinazH^oorainaiwUfcoradowe)

urpdzony{a) — w
-  - —

—.— —

iml^e zsmtdnlenla, slanowfcka lub furkcM

po zapQznaniu si^ z przepisanri ustawy z dnta 8 rnafca 1980 r. a sanfc/nmdzie gminnyin (Oz, U. i 2017 r.
poz. 1875). zgodnle z art. 2dh te] ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sidad matterfskiej
wspblnoScI majqtltowej lub stanowiqce moj ma/qtek odr^bny;

Zasoby plenl^ine: , j - l
- Srodki pienl^zne zgromadzone w walucle poisWeJ: .(iL.I23.Jifi

-srodki pieniQinc zgromBdzone w walucie obcej;

- paptery wartoSclowe: -

. na kwotg:

Zczmian^wprowiJzMi^prze-/. S I pkl 1 rozpore^iEfiia Prezcsa Rady MinisirAwzdnhi 28 caa^TcaMI? r. anicniajj)c^ rozporzn-
dzonic *■ sprewip oia«lemiii wzordw romnibray oswiatlczciS mujqikmiytfh rsdiicgo gininy, wi^la, loalflwy wbjin. sdcrcluna gminy.
skorbnikn grainy, kicrciu-nika jednosiki organizacyjncj gminy, osnliy zurz^lzojiicaj i cztonka orgnnu zanajdzajacego gminnq osoha
pr.iwiiij uiac ojubj- sicti^c stimiiKMfzcH::!- ■■■; iinkiinu »6;ti (Liz. u. jsor- ksok ircszio -a z}'vic z dr.icm I lipisi
2017 r.
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1. Dom o powierzchni: m', o wattosd:

tytirt prawny: i. - -
2. Mieszkanie o powierzchni: ^.8, m', o wartoid:...

3. Gospodarstwo rolne:

rodza] gospodarstwa: powierzdinia:
0 wartosd;

rodzaj zabudowy:

tytut prawny;
Z tego tytuiu osi^gn^iemfi^^m} w rdcu ubtegiym pnychdirt dochod w wysokosd;

4. Inne nieruchomosd: ,
powierzchnia: - -

owartoicl:

tytut prawnyt Otutlwnil" w Ktp»,<.V.v*fc.

1. Postadain udzialy w spdtkach bandiowycii z uaziatem gminnych o$bb prawnycti tub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podad liczb^ i emitenta udziaidw:

-  -

udziaty te stsnowia pakiet wi^kszy niz 10% udziaidw w spotce:

Z tego tytutu oslqgnq<eni(Qtam] w roku ubieglym docbdd w wysokoid:.

2. Posiadam udzialy w Innyh sodtkarb handUwfych — ngleiy podad 'ictb^ • emitenta udiialAw:
..IV.k -

Z tego tytulu osi^n^emf^m) w mku ubieglym rinrhnd w wycokn^ri-

IV.

1. Posiadam akqjs w spdikacn nansiuwycn z uuZiBterri gmtnnvdi usbb prawnych tub fnedsi^biurcdw,

wktdrycti uaestniczq takie osoby - natezy podad liczbg I emitenta akcjl;
..i&u.-.ijrf.r.YUKj - - — -

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy nIz 10% akcjl w spotce;

Z tego tytulu osl^gnqteml^lam} w rnku ubieglym docbod w wysokosd;

2. Posiadam akrje w Innyrhsp^k^»rti handl.ou'vcb — nalajy podad "cibel emi-terfteak^ir

Z tego tytutu CK^fn;ilem(plamlwmki I. (il*e^ymftocl«Jd wysokodd:
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Nabyfem(3m) (nabyl moj mafzonek. z wyigaenlem mienla przyt^aieznego do jego majqlkg odr^bnego)
odSkarbu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaJnego, ich
zwi^zkow. komunalnej osoby prawnej lub zwi^ku metropolftalrego nast^pujqce mlenie, ktdre podiegato
zbyciii w drodzB prretargii — nalery podsc opis mttsoia i dat^ nabyda, od kogo: — —
.  ̂P.I.bU^

Vh

1, proxradze dzla«alnoidgospodarczq (nalezy podac formg prawn^ I przedmiot dzialalnosci):

— osobi^e ——

-wspdinie zlnnyml osobami - —

Z tego lytuJu osiign^temtefam) w roku ubiegJym przychdd i dochdd w wysokoSd:
2. Zaragdzam dziataJnoSciq gospodarnq tub Jestem przedstawldelem pelnomocnlklem takl^ dilalalnokl

(naleiy poHai' fnrm^ prawnq • przedmiot dzistalnoicl): - -
..Ole-i -

— osobiscle- - — - — ——

- wspdinie z Innymt osobami

Z tego tytulu osi4gfW)lem{^am) w roku docHod w wysokoki:

VII.

W spdtkach handiowych (nazwa, sieflziba spottaj;
—

-jestem czionkitm zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzoraej (od kiedy);

-jestem cztonkiem komisjl rewizyine] (od tiedy)'

Z tego tytufu osi^gn?tem{gfam) w roku ubfegtym dochdd w wysokoici;

Vlil.

Inne docbody ostqgane z tytutu zatnidoienia lub innej dziatalnoki larobkowej lub zajgi, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdegotytutu; •••••• •;•••••.•
.Ja-Uj-
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IX.

Sktsdnifcj mienta ruchomego o wsrtcsci powyzej 10 000 ztotycft (w przypsdfcii pojazdow mechanfczfivch

|>»U.-:oU* I >->6 .IjUi J>»L^ - IjISr. naA,«»^ ,
y U^|>_.W-.v 11 Li wix.
Zobowi^zanla pienl^ine a wartoici powyzej 10 (HJO zjotych, w tym zadqgni^te kredyty I poiyczld oraz
warunki, na jakichzostatyudzielone (wobec Itogo, w zwiqzku zjaklm zdarzeniem, wjakte] wysokoSci):
_.wk— y|vV«r| -


