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OiWIADCZENIE MAJATKOWE

radnegogminv

dnla r.
(miejscowojf)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenfe obowlqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego I zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubrvkl nle znajdujg w konkretnym przypadku zastosowanta, naleiy wplsaf „nle dotvczv".
3. Osoba skladajqca oswiadezenie obowiqzana jest okre^lld przynaleino^d poszezegolnych skladnikdw

majqtkowych, dochoddw I zobowigzati do majgtku odrgbnego I majgtku objgtego matzenskg wspdinokig
majgtkow^.

4. Odwisdczenie o stanie majqtkowym dotyczy majgtku w kraju i za granlca'

5. Oswiadezenie o stanie majgtkowym obejmuje rdwnlez wlerzytelnos'cl pieniezne.

6. W czgkl A o^wladczenla zawarte informacje jawne, w ugici B zas informacje nleiawne dotyaqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadezenie oraz miejsca poloienia nleruchomaicl.
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CZ^iCA
Ja, nizej podplsany(a],

'  (ImionBlnszwIskooraz nszwlskorodowe)

w

......^ .'.

/  / (miejsce latrudnienla, itanowlslio lub Funkcja)
po zapoznanfu sl^ z przepfsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorz^dzle gmlnnym (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1675], zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matiertsklej
wspdinosd majqtkowej lub stanowlqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasobypieni^zne:
- ̂rodki p[enl?2ne zgromadzone w walude polskiej:

- srodki pieni^ine zgromadzone w walude obcej:

- papiery wartosdowe:

. r»a kwotq:.

7..C zmmnq vvprowidznnq przez ij I pkt I rozponjqtizcnlD Prczcsn Rudy Miiu.slrnwzdnia 28 ezcm'ca 20(7 r. ztnicnmjqccgo rcizporzB-
cizenlcw sprawie Rkrcsicnia ivzorow fbrniiilarxy oiwintlczci't inujqikoivyeli rodiicgo gininy, wojin, znstifpcy wijui. sckrclarza gininy,
.skarbiiikn gminy, kierowmika jcdaosibi orgnnizacyjnej gniiiiy. osoby zBczqitzojijccj i czlooka orgtmii zarzqdzajqccgo gminn.i osobq
pnmiut uniz osnby wydajiicuj tlccyzjc udmiiiislracyjiiu w imienki wojui (Dz. U. piw- I29K), ktbre wcszio w Zycic z dnicm I lipca
20l7r.
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II.

1. Dom o powier2chnij_^....<<i(^.^ m^ o wartoki:
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:*«'.fe..««i?f^^^ o wartoJci:
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne;

rodzsj gospodarstwa: powierzchnia:
0 wartosci:
rodzaj zabudowy;
tytul prawny; ..Ct>.IcS^.6(J.QL£. /.
1 tego tytu/u osi4gnqlBm(^lam) w roku ubiegiym przychod i dochdd w wysoko^d:

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia;

owartosci; ....M/.t.

tytul prawny: ...kUf.t

t:.

1. Posiadam udzialy w spdikach handiowych z udzlalem gmlnnych osdb prawnych lub praedsl^blorcdw,
w ktdrych uczestniczq takle osoby - nalezy podac llczb? I emltenta udzlaldw:

udzialy te stanowig paklet wl^kszy nit 10% udzlaldw w spdice:

2 tego tytufu osi4Bn4lem(Qfam) w roku ublegtym dochdd w wysokokl:,

2. Posiadam udzialy w innych spdikach handiowych - naleiy podac liczb^ I emltenta udzlaldw-
-mf-C

Z tego tytufu osi4gnqlem(qlaml w roku ublegtym dochdd w wysokoid:,

IV.

1. Posiadam akcje w spdikach handiowych z udzlalem gminnyi
w ktdrvch uczestniczq takie osoby - nalezy

f-] osdb prawnych lub przedsl^blorcdw,
|)odac liczbf I emltenta akcji:

akcje te stanowl^ pakiet wl^kszy niz 10% akcfl w spdice:,

Ztego tytulu oslggn4fem(?lam) wroku ublegtym dochdd ww\sokoid:.

2. Posiadam akcje w^nych spdikach handiowych-naleiy poda

Z tego tytulu osiqEnqtem(gl3m) w roku ublegtym dochdd w wlysokosd:

- Iczbg I emltenta akcji:
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V,

Nabylem(am} (nabyt moj ma^zonek, 2 wyt^czenlem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego}
odSkarbu Paiistwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu tetTtorialnego, ich
zwigzkow, korpjnalne] osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, k(6re podlegato
zbyciu.w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

VI.

1. Prow^dzg dziaialno^d gospodarcz^ {nalezy podac form^ prawnq i przedmlot dzlaialnosci): .
..M.±
- osnhisde /.....•osobiscie,

- wspolnle 2 Innyml osobami.

Ztego tytulu oslqgnqlem(?tam) wroku ubieglym przychod I dochdd wwysokosd;
2. Zarz^dzam dziaialnosci^ gospodarczq lub Jestem przedstawlclelem pelnomocniklem taklej dzialalna^cl

[nalezy podaf forra^ prawns i przedmiot dzialalnos'ci):

- Qsobiicie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici;

VII.

W spdilach hatjdlowych (nazwa, sledzlba spolkl):

-jestem alonkiem zarz^au (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonklem komlsjl rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi|gn^lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoici: .

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnlenia lub innej dziafalnosci zarobkowe] lub zajqd, z podaniem
kwot uzyskiwgnych z kaidego tytulu: « f.
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IX.

Sktadnlkl mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleiy podac m^ke, model l rok pro^kcJi)i...j..-,

X.

Zobowi^zanla pianiezne o wartosci powyzej 10 000 ztotycb, w tym zaciggni^te kredyty I poiyczkl oraz
warunki, na jaki^ zostaly u^lelon&(wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w Jakle] wysokoid): ...

L
i  /,
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cz^its

Powyzsze oiwiadczenle sWadam 4wiadomy(al, II na podrtawfe art. 233 5 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy luh zatajenle prawdy grozl kara pozbawienia wolnosd.

(mle|sc6woS4,clala) / {podpiat


