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do ̂o/po^<^qd/cM^u Prczusu Rnd)' Miniftlrrw

Wufo Rady Gmlny Ottiiw Mtawfccka '

«vpfv<1«|0 iWa ^ ® Znlqcznlk nr 1''
przi;\vc5^n/c;z/\ca wzor

litiprM. podpislLuLAj^
OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gminy

/.>.l7Uiy.S/.kiU... dnia
|mlejscawoi£|

Uwaga:

1. Osoba sktadaj^ca oswlsdczenie obowlazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupelnego wype^ienia

kazdej z rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnyrr przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadajtca oswiadezenle obowiqzana jest okre^lic przynaieznosd poszczegajnych skladnlkow

majqtkowych, dochodow i zobowl^zaii do majqtku odrgbnego I majqtku obj^tego matzeiiskq wspolnosdq
majatkowa.

4. Oswiadczenic o startle majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenle o stanie majatkowym obejmuje rownlez wierzytelnosci pleniazne.

6. W czadcl A oswiadczertia zawarte sa informacje jawne, w ciascl B zas irtformacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladajacego oswiadczenle oraz miejsca potozenla nieruchomoscl.

Ja, nizej podpisanyja) KBC.P.RtiBM.
^  vn A {imiona i nazwiska ofaz nazwl&ko rodowe)

.rodzony(a) ...CPg.O.UJf 3. w ..IMiMOMQ.

...ROLMIK. 405.?^ P£Qoi/MyJ(y.Q..^M.QQafJuW£. XmiyOh(Q..€.i

*

(mie|sce zatrudnlenla, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzatlzie gmtnnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875], zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzenskfej
wspdlnosd majgtkowej lub stanawiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne: Q 0 t T
- ̂rodki pieni^zn^ zgromadzone w walucle polskiej:

h^Jf>.QltQi<L...mQjqii<.Oh?.a.
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej': Z...JHC.

■ papiery warto^ciowe; .:r. O).'i.

na kwot^:

Zc ziniatti) wprowiidzon:) przcz S I pkl I riizporzifdzcnlo Prezesa Rady MInisirowz dnia 28 czcrwca 20(7 r. zmicniajijccgo rozporza-
dzcnic w sprawio nkrcslcnin wzordw rommlaray o.swiiiilczcn mujijtkotvycli rodiiego gminy, wojfn, znslypcy wdjta. sckrclarza gminy,
.skurbiiikn gminy, klerou-nika jcduosikJ organ IzncyjneJ gniitty, osoby zitrzqdzaj>)cej i czlonka orgimii zarzqdzajqcego gminii.') osobq
prawnq oraz o.snby wydajijccj dccvzje atlmrnisfracyjitt' w inii'enfu wojta (Dz. U. poz, 1298), klbre wcszio w zycic z dnicm I lipcii
2017 r.
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1. Dom 0 powierzchni;.. lOOm":. .. o wartosci;... ioQ..ooa.M..
tytuf prawny: -

2. Mieszkanie o powienchni: o wartosci;
tytuf prawny: !? {'Xl.t.,..(dQhjClii

3. Gospodarstwo rolne; • i / / « i
rodzaj gospodarstwa:pil'OclukckiJ.OQ'..uOu<iul.Q(i')£..., powierzchinia: K.IA..hC(.
0 wartosci: iJjdojjj...pQi(?^.h.':..Lau^io.Mic..<2kueShiyci....ic(li.i'...oL....S.QOO.O<?.iJ....
rodzaj zabudowy: ..ic^Xiuo.^Z^k'TaicloO.'rJ. ^..QPtuOX.
tytul prawny:
Z tego tytufu osiqgnqlem(^(am) w roku ubieglym przyctiod [ dochdd w wysokoscf:

4. Inne nieruchomosci: /■J ffHiMii XSSXi; pJochbc!
powierzchnia: T....niC

o wartosci:

tytuf prawny:

III.

1. Posladam udzialy w spofkacft handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^blorcdw,
w ktorych uczestnicz^ takle osoby- nalezy podac ficzb^ I emitenta udzlafow:........a't jdjaycjAj

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzlafow w spotce: ^.....0/.^.

Z tego tytufu Qsiagn^femj^fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

2. Posladam udzialy w innych spdfkach handiowych - naieZy podac llczb^ i emitenta udzialdw:

Z tego tytufu osiqEnqtemf^tam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci;

IV.

1. Posladam akcje w spdfkach handiowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi^blorcdw,
wktdrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ 1 emitenta akcji:nMofjC.U^.
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdice:

Z tego tytufu osi^gnqfem(?fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:

2. Posladam akcje w innych spdfkach handiowych — nalezy podad liczb^ i emitenta akcji;

Ztego tytufu osi4Enqfem(^fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci; ..ZMf/S...
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V.

NabYfem{am) (nabyJ moj maJzonek, z wyJgczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)

odSkarbu Panstws, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej iub zwi^zku metropolttalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy poclac opis mienia i dat? nabycia, od kogo;

VI.

1. Prowadz^ dziafainosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawnq 1 przedmiot dziatalnosci|:

D.Lf.....Q(oi(i.C2U

' '

>tuC2U

- osoblscle c!cfkjCi.v

- wspoinie z Innymi osobami ..rr. DlC....qIoA/C-1.1.

Z tego tytufu osi^gng(em(?fam) w roku ubiegfym przychdd 1 docfidd w wysokosd:
2. Zarzqdzam dzlalalnosda gospodarczq Iub jestem przedstawldelem pelnomocnikiem takiej dzlaWnoW

(nalezy podac forrn^ prawna i przedmiot dzfalalnosci);

ko/h/.ih.u...iJOiolno:>.o. [RtGj.J.uA.UJiauiAO/ij/'S.
- osoblscle b!

- wspoinie 2 innymi osobami

'mu^.aJj}.hiL 4^...,
Z tego tytulu osl^gnqlem(Qbm) w roku ubiegtym dochdd w wysokosd; ....a.2X./3.tiL^y.QUl.l.i.TG.

Wspolkach handiowych (nazwa, siedzibaspolki): ..oiX.

-jestem czlonktem zarzgdu (od kiedy): T......iJj'C Scki^.CMj.
-jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....."T7..../3r.C do^Ci^Lj.
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z....i'3.LC....cJ0^^CXij..
Z tego tytulu osi^gnatem(^lani) w roku ubieglym dochod w wysokosd:

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnlenia Iub innej dzialainoki zarobkowe] Iub zaj^c, z podaniem

kWDt uzyskiwanych z kaidego tytulu:
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w paypadku pojazdow mechani«nych
nafezy podac mark?, model i rok produkcji):

5Q.C?Qau
^x2i!va iehfcffja. iJOuhki. dQQpp>Qzt.
..473-Cfh'epWJkb(. niap^khoi.^...

X.

Zobowigzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jaklch zostaty udzielone (wobec kogo, wjwigzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysoko^ci):
....jd.kSQ^.L.u....3!>. do. LQ.l.d.i(.....5MQf^cito.u..j.x.....>kdx:if.c.h
...iO(cA2:ook.kf.,....na ^kuf>.. p'}iasLi....Ahduio^c.ejL.i:}xauk(...dsyMoLkiNO.CdTj-A-klcG/yl 4J.^mdu..L I.3.0..oo0-J^-


