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Uwaga;
1. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk'
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać ''nie dotvczv'..
3' osoba sktadajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynaIeżność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majątku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq.

4' oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq'
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

cZĘśĆ A
Ja, niŻe1 pod pisa ny(a),

radnego gminy 

ffit.keł,.''.', dnia..,łl*(?,4-,..e,/tr

* ,dt/r.ł,urodzony(a) ,{5' (n'

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ]-990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz.
poz. L875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzace w sktad
wspó|ności majqtkowej lub stanowiqce mój majqtek odrębny:

t.

:1'':il' J,lTJi,i;,,,"'adzone w wa|ucie po|skiej: .. ''. '..''tłś, M ft,r

U, z 2017 r.

matżeńskiej
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o Wartości:

il1.

1' Posiadam udziaty W spótkach handIowych Z udZiałem gminnych osób praWnych Iub przedsiębiorcóW,
- .:'::: 

:":": 
l: : : : 

::: : "':':i:y_:*,;##:

udziaty te stanowiq pakiet większy niz 1'0% udziatów w spótce: ,.........ł.ł.ł.,..'''ćb,(g,.(,?,,(/',,,'..,,,,,,',,,.'
//

;;;;;i;i;;;;;;,;;;i;;ięt;')';;k;;il;;iil;;;;il;;;;"u,s,,,.'...,,i,k ,zó/ął.zĘ ; ,; ./,/
2. Posiadam udziały w innych spółkach handloyyc| - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

.'..'....'''.'.'....'...'':'..'/Jt'ć.''

i.:::;:!i:fi:;J::l];;::.;;i11ń.1J;;:.ń;i;:::|:j:::':'''':':,:'''):,

tv.
1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziatem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorców,
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wytqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce mienie, które pod|egało

l:::l:::'-

vl.
1.. Prowadzę dziatalność gospodarczq (;rależy po!aćformę prawnq i przedmiot dziatalności):
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Ztego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
d z iata Iności

Ztego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Y,l',ou,nu.n hand|owych (nazwa, siedziba spótki): ',,.,.',..''''',ł:ł cń$,łz7
rj;;;;;;;';;;i;;;;l'i"jo"lu;'..'.......,'....'

fa
- jestem czton|<iem rady nadzorczej (od ki.dyi;'.,'.'.' ' i.;ł *dź.;.ji..' '..,.''...'.....''''.'''.'''..'' ''''

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .'''',....,...,,...

innej
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 oo0 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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Powyższe oświadczenie składam śwIadomy(a) , iz na podstawie art' 233 5 1. Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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