
Urząd GminV
I(ołaczjkowoOŚWADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Uwaga:

1. o§oba §kładająca oświadczenie obowiązana jeśt do zgodnego z prawdą, §t&rannego
i zupelnego wlpełnienia kźdej z rubryk.

2. Jężęlli pośzczególne rrrbryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§to§owania, należry

wpi§ać ]:!i93q]ry!4:.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność po§zczególnych
§kladBików maiątkowych, dochodów i zobowiązait do majątku odrębnego i majątku
obiętego malżeń§ką w§pólnością majątkową,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkołvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte §ą informacje jałvne, rv części B zaś informacje ni€jawne
dotyczące adre§u zarnieszkania §kladżjącego ośWiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘsc A

Ja, niżej podpisany (al, .....W'n}-ą"- ,ł.lr.karr-JC

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 majca l990I. o sarlorządzie grnimym (Dz.U.

z 2001 I, Nr 742, poz.I59l; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
l53, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z at.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodząe w skład małżęń§kiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Za§oby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzolre w walucie polskiej l ..,,..,,..,,..,.......

28. 0l,, 2017

,. o,. ; t.!,(.l.ł.l.ł, d......,...



Ill.

1, Posiadam udziały rł, spółkach handlo§ych z udziałem gminnych osób prawnych lń
pźedsjębiorców. \! których uczcstniczą takie osob_Y nalcź},podać liczbę i cnitenta rrdziałórł,:

""""""""":"",
,ża.\ .. (Aź.r.:}:7/J
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2. Posiada udział_y \\,innlc}r spólkach 
'l,"nń,r 

l "L, 
,rnl"r; pi Lru lrczbę i c ln itenta udzialóu,: -,,,.,
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Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem grrrinnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w Llórych uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitenta akcji;

akcie le Stanolrią pakiet §iększy niź 109/o akcji rł, spriice:

3, Gospodarstwo rolieI



Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,,..,..,...........,...,....,,...,,..,
2. Posiadam akcje w irrnych spółkach handlo\łych - nalęży podać liczbę i emitenta akcji:...,,...,,...,...

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżonęk, z wyłączeniem mienia przynależnego do jęgo majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, innęj państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
tęr},torialnego, ich Związków lub od komunalnej osoby prawnej rrastępujące mienię, które podlegało
zbyciu w drodze przetaxgu - nalęży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ,..,....,,..,,..,...,.........,.

vl.

l. Prowadzę działalność gospodalczą (należy podać lblnre prarvną i przedmiot działalności) :

2, Zuządzarl dzlŃalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem tŃiej
działalności @ależy podać formę prawną i przedmiot działalności):,..,...,....,..,,..,...,,..,...,....,...,,,..,,

- wspólnie z innyni osobami

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestelncZlolrkienIad1'rradzorczej(odkied1):
..........żld (... d:,+ l, 11

je.teln czlollLiem koln,.'i rśŃi,,\ine],odkiedll,..............!...1.....



Z tego t},tułu osiągnałeDl(ęłam) \ł rokll ubiegł},m dochód rł \"-t,sokoścl: ...:2Z?.<....(ł*l7 r?

YI .

Inne dochody osiągane z §4ułu zatrudnięnia lub innej działalności zarobkowej ll:b zajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kżdego t).tułu: ................,......

Ix.

x.

Zobowiązartia pieńężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kedlty i poZyczki
oraz watuŃi, na jŃich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej


