
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy Ct / -
...f!~q( ,dnia .z.7.(!.t..~~"2

(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i zagranicą.
S. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

~a~~~e7podpisany(a), .Jf6?t!:~L~MA(~. .~ . ,
urodzo~·df.:· q~Y.f.t'k:~i:':~:;~M~d~~~w··1~f%f:····················
:::::::::::.::::::::::::.:~7..::::::::::..:.::~:.:/::::::::::.: ..:<f~::::::::L::::::::::::::::::: ..:::~=::::::::::::::::::::::::::::::::::
................................................... , /

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pO zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. / ----t.
=aŚsr~~~iP~~;~;:~~~zgromadzone w walucie polskiej: ('rA.?.. f ..2.~.(. .

- sr~~;,~ien;ęz~~z~;~~~~zL~~~~i~~;e~~C~J ••••••••••••• i.;.i. ~ ~?••••••.••.•••••••••••••
• ...;~ •••Z/~;;;~~.

- papiery wartościowe e7: ~7.i::~7~ /%' .
.........................................................................................../04. e. 'Z2._ ..2 .
............................................... na kwotę: 4, .e.............. . ~ Z., .

~



~: Dom o powierzchni .t.tf.e.? m', o wartości . 1;::.r:2.J!.~~illit
tytuł prawny: .

2. Mieszkanie o powierzchni: /m2, o wsrteścl: ;4 // ~b /
tytuł prawny: Pt/7/t:?/...d..r!.. ..7.. ..~ 4?cy,;ł..t.7'q~ ~..I!!!: ?. kI..~

3. Gospodarstwo rolne: .~../ / / ~
rodzaj g?s.podarstwa: ~tP.~~t::fll1~.A.(f/{(.M.f$ poyvJ,erzchnia: ~ ..~f....h(?t .
o wa ~OSCI: , / -:j,;''''..dkJ.. ..tY..t!. ..0. /.~k.. IV.. ··········Va· ./,. j ;4 ~;':l""" 6-
rodzaj zabudowy: .6'4j'.#.. .._..J~~#f.~~T.~q'ft~ ILA.~'I'M.~:.., :e~v...~.
tytuł prawny: /A.f.J:/-.d./;.f:?&.~ ..(! r-#..~.,,;/qjtAt. Q_ /.!.P.'t::?~ ~/}'Zy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ..p..t/.. ..a.t!.t1.. .

4.1;~:;~;;~~~~~I!:j'-4"!{/::.~tlP.k'fl.....&;:~p ..!P../kf?rf,,/2-f:/;j;.y{.
./M /CV'.Y.PI//~/.-1:~..!-{ /l~d..J!(Mw.;.I#'1r..j)A./;~r<AN.Ń:.c:. Ą) ~! ..~ ~a
o wartości: ~~ «.~ 7 .
;~;~;·~;~:;;~~.·.·.N:y;;Z;tw./;.r.·.·.Ai.~.w.,;;b.·.·..:·.·.Z·.·..Zc.tT.:ii ~qk·.·.·.·.·.·.·.·



.................................................................................... / ~ .
'I" . b . /.]4 A- wspo nie z innymi oso aml !T:- ..•..•....••.....•........................................................

.........................................................................................................................................................................
Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

.................................................................................... If······ ..·····~b··..···..·..·..· ·····..·· .
- wspólnie z innymi osobami .d(,'".J'. ~~ ..c..~:::~7.zt' .
Z~~~~·~~~·~ł·~··~·~~~~~~ł~~(~ł~~j·~·~~·k~·~·b·i~~ł~~·d~~hÓd·;;·~~~;k;Ś~;;·::::7.t./i.·.·:~!!:?··::.·.·:::.·:.·:..........................................................................................................................................................7.. .

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria ego, ich

::::~;~w~~;~~u;::~t~~;~~b~~~::.y~n:.~~~~".~~~:;~i~~~~t~:.;I~~~~=.,~~d~::~;~~i~nle..•.•t'.,":~ało

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): k..~L .

VIII.Innedochodyosiąganez tytułuz~ienia IU~ej działalnościzaro~~~ć, z po~m/
~~~~!:!!~~~~~~~.7...~~~~~~.!:t~~~~~.?~
.,.,..,., ..,., ..,.,.,.,.,.,., ,., " , ,.",.,.,.,.,." .."", , ,.,.,.,." ..,.,.,.,.,., ".,~, ".".,., ......................................................................................................................u== .



IX. =Składniki mienia ruchomego o wartości p~yżej 10~O ~ł ch w pr padku pOjaz~ ~han' z h,'
należ podać kę, model' rok p, dukc u;:i~~ }""~ i:'!( ay' .~"*" ?ht _z'(J.ł5.p.{/~h.7.';! /!!? ~~t/;;?,.....~~ u ~, ~u

z.·,j~~f;.p."'/.:~r.~tu?;PLJL..~M'1:;k#.~'~"""""""""'::::i::~::;1.&?i,;~/;fid~:~:::..::::.:::.::::~:::::::::::::~:.:..:::::::.::....::~:~::::.:.::::..::~:..:..:...:~~:::::::
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

~~'~":kl'~~JakiC~z":sta~~~Zi":I":~":(~":~~ck?!:~~i~ZkU~!~7 jaki~j=S~k~:Cil



CZĘŚĆ B

~0(hx.('t:?t-ZZ-
(miejscowość, data)

R.~&f.//
(podpis) 7'

~

Powyższe oświadczenie składam śwtadornvta), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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