
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 
radnego gminy 

WPtYN^tO - SEKRJTARiAT URẐ OU 
Nr ewid 

D a t a _.......lOLJ!iia; 
l loSc z a l ^ c z n j k 6 
Poctpis 

, dnia 

Uwaga: 

1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdei, starannego i zupetnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujci w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ..nie 
dotyczy". 

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow 
maje|tkowych, dochodow i zobowiqzah do majatku odrebnego i majatku obj^tego matzehsk^ 
wspolnosci^ maj^tkow^. 

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatku w kraju i za granic^. 
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte Sc| informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce 
adresu zamieszkania sMadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), 

urodzony(a) Q5.j...Qi.A2..lQ3..1, 

, iw.(n;g/, .l£^fn::iAiy4,Hl̂ ^ 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod 

w 

...Sim., 
I^t^iejsce z^yudnienia^ stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875), zgodnie z art. 24li tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad malzeriskiej wspolnosci 
maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny: 

I. 
^ Zasoby pieni^zne: 

— srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: 

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: fv^t^ 

— papiery wartoSciowe: Ov .̂JL. d^k/ML 

na kwot?: 

l i . 
1. Dom 0 powierzchni: 2}i^ m 2, o wartosci: .^Q!:2....:...QOO, ~C 

tytut prawny:y^a^QU!;^..d/.....t.i^.e< .p.2. i^. .(r̂ .%idî .(kej 
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2. Mieszkanie o powierzchni: f^'^ 

tytut prawny: 

m ^ 0 wartosci: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ,'}:?.L„Av!?̂ . 
0 wartosci: .̂?v„.OoO, Ur. 

tytu< prawny: '^^Rs^.Lbt!.!!^. D(b:̂ .£i 
Z tego tytu*u osi^gnqtem(?<am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci 

LiS 
,o r̂̂ ....,..̂ J11.2k 

owartoScI: 20.000 ti 

III. 
1. Posiadam udziafy w spoJkach handlowycli z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w, w kto-

rych uczestnicz^ takie osoby — naiezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

udziaty te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spo^ce: 

Z tego tytulu osi^gn^tem(?^am) w roku ubiegfym dochbd w wysokosci: 

2. Posiadam udziafy w innych spb^kach handlowych — naiezy podad liczb? i emitenta udziatow: 

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w, w kto-
rych uczestnicz^ takie osoby — naiezy podac liczb? i emitenta akcji: 

Z tego tytutu osi^gn^tem(?lam) w roku ubiegfym dochbd w wysokosci: 

IV. 

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spb^ce: 

.A^.i \iS.k^}:. 
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Z tego tytulu osiqgnqlem{?tam) w roku ubiegfym docliod w wysokosci: 

djp,t'i>L.y\. 
2. Posiadam akcje w innycli spotkacli handlowytli — naiezy podac liczb? i emitenta akcji: 

t±L 

Z tego tytulu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: 

J^^_ <^:'u^j^uA 

V. 
Nabytem(am) (nabyl moj mafeonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu 
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^kow, komunalnej osoby 
prawnej lub zwi^ku metropolitalnego nast?pujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac 
opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

{St:L. 

VI. 
1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcz^ (naiezy podac form? prawny 1 przedmiot dziatalnosci): 

— osobiScie 

— wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (na
iezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci): 

-CLOX/MCT! 

— osobiscie 

— wspblnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^gn^tem(?lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: 

VII. 
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

/ ^ . ^ 

— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): ^ 
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytutu osi^gn^<em(?tam) w roku ubiegfym docliod w wysokosci: 

VIII. 
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem kwot 
uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

î rrwAĤ ^ 

IX. < 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych naiezy 
poda6 mark?, model i rok produkcji): 

joi.as.A 

X. 
Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zbtych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

l..(x.c^. 9..d^. 
Cî îŝ .̂A /̂î  §3 .̂.4 î ..(̂ .>.lad!£3-

...l)..(>;k.ar. mi!-!.J<^^.ny}^.£^Q<. Q3...:..Q.^...-.....K>A.K 

.....KM?..kQ.. L(>i?2L)(̂  2 k . , 

...po ^^Ww^ i^Q.2s?.Dk.(^..^. li:..k.fc£....i£ E^... 
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CZ^SC B 

Adres zamieszkani" ^•^'^^^^i <;k<ariaiacei oswiadczenie: 

Miejsce polozenia nierucnomoSci wvmienionych w punkcie II cz?sci A CaHrpc :̂ 

1-
2. 

3. 
4. 

Powy^sze oswiadczenie skladam §wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

MM 
owott, data) (podpis) 
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