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Znl^czniki Jnm<iv)f74j»ni;i t'rczc$a KixlyMtRislrnw
B. _ , /.tlnia 26 luicgn^OilJ r.Bhiio Rady Cminy OitnJw Maym. i

wplyn«todnli

PR/I WojihXK/.ACA
—Podtod.J(Liiij/\-

Z-iI^i-znik nr P'

J^'ZOR

^  OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

radnego gminy

dnia r.

(mlejKowoiil

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego I zupelnego wypetnienia

kazdej z rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsad ..nie dotvczv".

3. Osoba sidadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleinoii poszczegolnych sMadnikdw

majqtkowych, dochoddw I zobowi^zaii do majatku odr^bnego i majatku objgtego matzenskq wspoinoscig

majqtkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majqCkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granlc^.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniez wierzyteinosci pleni^ine.
6. W agici A o^wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici 8 zas Informacje niejawne dotyczqce adresu

zamleszkanfa sk'adajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoicl.

CZ^SCA kl \ P"
Ja, nizej podpisany(a), .L^Ty.^O'yS.>^V\.

.r„d,o„v,a,

(m)ejsce zatrudnlenis, stanowlsko lub Funkcja)

po zapoznaniu sIq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmtnnym (Oz. U. z 2017 r.

poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskfej

wspdinosci maiatkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pieniqzne: D u I \
- irodki pieniqlne zgr^adzone w walucie (wisklej: ..^.O.CuU.O.G,-^. V:i....lOD..-vv.

iri.fcJ^vstrldsa'ft.OJ^.

- srodki pleniqine zgromadzone w walude obcej:

- papiery wartolciowe:

. na kwot^:

Zc ztnianq wprowmJzoni] przez S I pkr I rozporzqdzcnia Prezesn ̂ ndy Minislrnw z rinl# 28 ezcnvca 2017 r, zmicniajijccBo rozporza-
(Izcnia u' sprawic okTCslciilii wzorow romiular^ o.^uiaclczcn mujQiko\vyoli radiicjio giiimy, w6jln, /aslypcy w6jui. sckiciarza gminy,
skiirbnikii gniiny, kierounika Jcdooslki organizacyjncj gminy, osoby ziirzi)(lziij[}cej i czlonka orgiinii zurzqd2Euj<)cego gminnq osohq
prawnq or.iz osnby wyJajqcaj ilecyzje iitiniinistraoyjuf w imicntu wojla (Oz. U. ])07., 129H), klore wcszio w iyofc z dnicm I lipcii
2017 I-,
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1. Dom o powierzchni:.. Ab.L.lS..,. 0 wartosci:... aQO,..JO.Q, ,
tytut prawny:.,,Ak^^...,Cld(./..:0$.....M3^^^..\;iQQA

2. Mieszkanie o powierzchni: m\ o wartoici;
tytut prawny:

3. Gospodarstwo roine: i ' \ j \ ir Oc
rodzaj gospodarstwa: .f^.OVO.:..ttXiiiAC;^i(Ife.»^40j:^\Off;powierzchnia;
0 wartosci:..,..£0q.;'!qq!q,S:
rodzaj zabudowy: j

tytui prawny:
Z tego tytuiu osiagnaiemfeiarri) w roku ubieEiym przychod i dochdd-W wYspkosd:a^i*i^<ad..ky5.^5lSl\^^

4. Inne nieruchomosci: ^ ^ K, t&cSliSA
powierzchnia: <AoiCn.

0 wartosci:.

tytui prawny;

lil,

1. Posiadam udziaiy w spdikach handlowych z udziaiem gminnych osdb prawnych tub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uczestniczatakie osoby - nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

xs^a. Q^ahis^

udziaiy te stanowig paklet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytuiu osi4gnqlem(?tamJ w roku ubiegfym dochdd w wysokoici: ScSu^

2. Posiadam udziaiy w innych spdikach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziaidw:
tkfi.

Z tego tytuiu osiqgn^leml^tam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkacfi handlowych z udziatem gminrjych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uczestnicza .takie osoby - nalezy podac iiczb^ i emitenta akcji:

.sk.e.

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcjl w spdice;

Z tego tytutu osi^gn^feml^tam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spdikach handlowych- nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

-  VVnS..

Z tego tytuiu osiggnqteml^lam) w roku ubiegfym dochdd w wysokoici;
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V.

Nabytemlam) (nabyt moj matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
odSkarbtj Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego rtast^pujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodzE przetargu - nalezy podac opis mienia 1 dat? nabycia, od kogo; ..)C\\e,«iQ)pjCkQ,lr:kCN'fJO
dii.s:;x5=!kn S:>S..3. IvASsda

Xftcdadvsata

VI.

1. Prowadzg dziatalnosc gpspodarczq (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci): .
.XNNe,.

- osobiscie,

-wspdinle z innyml osobami

Ztego tytulu osiqgnqtem{?fam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dzialalnosclq gospodarczq lub jestem przedstawlclelem petnomocnikiem taklej dziafalnoicl
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

V".

W spofkach handiowych (nazwa, siedziba spotki): .....INnS?

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kledy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kledy):

-jestem cztonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu os]qgngterTi(Qiam) w roku ubiegtym dochod w wysokoicl:

VIII.

Inne dochody osl^gane z tytutu zatrudnlenia lub innej dziatalnoki zarobko^j lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu; .CDD^iO.Q.JcS.'vi

^.ObW...?rS
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyzej 10 OOQ ziotych (w przypadku po^azdow mechanicznych
nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

!yO.V^.JAS:.r...a5i^
.a1,.^...AM0..5.., fĉ .OAku

X.

Zobowiqzania pienigine o wartoSci powyiej 10 000 ziotych, w tym Z3ciqgn[?te kredyty i potyczki oraz
warunki, na Jakfch zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokoici):

!S5;>.dSfc.t.iia. do AQ...i!aV! '!^..®,.al.
iyjocie3?icivs>.&. SSK?.^i.|aA....j..

!b2:i...kCil^.SLO...Al.....


