
UR 7AD GMINY 

w Nowym ttl~"jJ)1o 

w~t. !nt~11iJj) ~ 
OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE NrLli~",," ---or 

, ," 
radnego gmln~. , dnia gt !I)f) r. 

{mi~jscowo~) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadaj<!.ca 	oswladczenie obowi<tUna jest do zgodnego z prawd<t, starannego i zupelnego 
wypelnienia kai:dej z rubryk. 

2. 	 Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujC1 w konkretnym przypadku z8stosowania , nalety wplsac 
.. nle dotyczy", 

3. OSoba skladaj<lca o$wiadczenie obowlqzana jest okrasiie przynaleinosc poszczeg61nych skladnik6w 
majl\tkowych, dochod6w i zobowllp:an do maj"ltku odr~bn.go i maj<ttku obJ,tego maliensk4 
wsp6lnosci .. maJ"tkow<t. 

4. Oswiadczenie 0 .tanie majlttkowym dotyczy majettku w kraju i za granic<t. 
5. Oswiadczenie 0 stanie maj..tkowym obejmuje r6wniei. wierzytelnosci pienifine. 
6. W CZfscl A oswladczenla zawarte sCllnfonnacje jawne, w cz~scl B zas informacje niejawne dotycz4ce 

adresu zamieszkanla skladajl\cego oswiadczenle oraz miejsca potoienia nieruchomosci. 

cz~st A 

Ja,.~~~.~.j..~.~.~.~i ~.~.~~~.~~:. ...lfPnd;oY.... ....~~................ ........ ....~.............., 
urodzony(al r ....Q9..,.Q2......A.3.:t.~v. ~~~.~.I~.~~. ~.~~.~:~~~.i~.k.~.~:~~.) w .... ~~f..9.40A1&.·f0.~..... 
..~f¥1.... ~~ J H&.ik.Y.~m2f ........ ~C?f~ 
,<J1,.,-&3~~~ "'7>- ;:J; ; . y :~ ;;;::o;:::;;::; 
3;lA,(/lIIIQ .... Dl.0o.fu ,w~0rwQLA1< : ·.AM,.'iO~"''''''''·'"'''·· ·,

(mle)sce zalrudnlenia, stanowisko lub funkcJa) 

po zapoznaniu si~ z pn:episami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym [Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadc2am, ie posiadam WChodz~cef" sklad malieriskiej wSpOlnoki 
majatkowellub stanowiqce moj majqtek odr~bny : 
I. ,Zasoby pieni~ine, .£at;] 

~. !'~~; p;en'~zne . Zg,~~:dzone ==:I~.::~POI Sk;eJ .. .•...~.. ....••..~....•.......... .......... 


~.!'~dk' .~'~·ni~.in~.~~'O~;dz~:n e.=..~:I~c'eO~;~J .·.•..................... ~.....~.~•.~..•......... .. ......... 

.................. " u'f§ ...u.. .....................u.................................. 


-paPie"'=art~!,,~=e .AM1 .• ~ ..J •.. ............•.•.••.......... 
... na kwot~: ...................... .. 


l)Ze zmianq wprowadzon'l przel § 1 pkt 1 rozpOrlqdtenia Prezesa Radv Ministr6w z dnia 2 8 aerwca 2017 r . 
zmieniajqcego rozporz'Idzenie w sprawie okre~lenla wzorow formulsrty o~wiadczer\ maj<ltkowych radnego 
gminy, w6jt3, zast~pcy wojl a, ~ekretarla gminy, sksrbnika gminy, kierOwnika jednostki organitacyjnej gminy, 
osoby ta (l~ laj 'lCej i czlonka organu zarz~dlaj~cego gminn~ osob<l prawn~ oraz osoby wydaJ<lcej decyzje 
adminislracyjne w imieniu w6jta (07_ U. poL 1298), klore \Venlo w iycie zdniem I lipca 201 7 r. 

http:Dl.0o.fu
http:odr~bn.go
http:sktadaj<!.ca


~:oom 0 powienchni: ...A.4.2.!........... ml, 0 't'arto~cl """ ...3.~.@t ..Q2..............······· ........... 

tytul p"wny . /.02:zpaVill.'):)::w..aX:.. .......... .................. .. ... ... ... .......... . .... ..... ... . 


2 Mieszkanle 0 POWjenChni.~ ... :..:.'r:.bAml, 0 wartoscl' .. ........ ..................... ...... . 


tytul p"wny, ,M<1L.. .u.w"U'Z' ....... .. ...... .. .
...................... 

3:~~!;~:t::;~i~ •.•. •..••.... .. ...• ,P~~iWChnia .~: 
~:~:;:::::~~1~~~~~~·~r;y~~~d, ·~=~~~·;=;~:~l,,:·~wri..Zi~DC 

4. Inne nieruchomosci: ~ V 
".".~'..rzch",a.~~t.q~ . ....:..:............. ..........................: 

o warto~cj : ......... ....... ................................................................................................................................... 


tytul prawny: .................. .. .... ........... . 


III. 

L Posiadam udziaty w sp6/kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 


~. kt~ryCh uC'e~tn"~~ t~~'~OSObY -~~~5".tau~:''.i~~: ............. ••••••••••• 

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w spOfce: .,' 


Z tego tytulu osi'lgnqleml~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci ; .. 


Z tego tytulu osiqgnqlem(t:tam) w roku ubieglym doth6d w wysokosci : ......................... ........ ........ ...... . 


IV. 
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych I udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcow, 

~. ~t~~c~..uc.z~~tn'Cl.~..~~~'e o~~.~.~. ~.nare~ . ~.~.~ac 11C.~.~..i..e~i~en~.~ ~~Cji : ~.~P.!12..'!?1.~. . .. 
akCje te stanOWlq pakiet wU7:kszy nlz 10% akcji w spo/ce.......... .... :::- . .. .. ........::Q .....(J .. , 


Z lego tytutu osi<1snqlem(e1am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............................... .... . 


2. Posiadam akcje w innych spo/kach handlowych- nalezy poda': licz~ i emitenta akcji: .............................. 

Z tego tytutu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym dochod w wysoko~ci: 

http:02:zpaVill.'):)::w..aX


• 

V. 
Nabytem(am) (naby{ m6j malionek, z wvl<1Czeniem mienia przynaleinego do jego maj<ltku odr~bnego) 
ad Skarbu Panstwa, innej par'istwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du t€rytorialnego, ich zwi<1zk6w, 
komunalnej osobV prawnej lub lwiqZKU metropolitalnego nast~puj'l:ce mienie, 1ct6re podlegato zbyciu 

wd~~~,~przet.rg~~n",~,'.~~,,~tB5~CI..:~~~ogo ... ..: ...........::..... .: 


- wsp61nie z innymi osobami .... ....... ......... .... ............ ................ ..... .... .. 


Z lego tytulu os i<Ul:nqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko~ci; ... ....... ......... ......... ............ 

2. Zarzqdzam dzialalnokiq gospodarC2q lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoki

(n.'.,y P~d'l form~prawn~rzed~:~t ="'!~do~v~ ... .... ::.: ........
- OSobl$Cle .... " ...... .... ... ''', . ,... .(J.. ..... .... ...... .. 


- wsp6lnie I innymi osobami ....:-:-:-: 


Z tego tytulu osi<1gnqlem(e1aml w roku ubieglym dochOd w wysoko~ci : .... .... ......... .. . 


~1;P6Ik..~hh.ndl~=ch(~.~~•.soed';b.s~6Ikll .......•. :~'~~.~..... ................. ... . •........... 

- jestem czfonkiem zarz<1du (od kiedy) : ...... . 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. ... 

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .... ..... .......... .... ........... . 


Z tego tytulu osi<1gnqlem(t:1amj w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... .... ~... ...... ...... .......... ..... ......... .. 

VIII. 

Inne dochody osi<1gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci za robkowej lub zaj~c, z podaniem 


~~'YS~~~YCh ' ~1J: ';UIU ..··········..·····;:zCj ·"r 3i ...... .......... ....... .... 

~iii~~~i:,02~<l.'cLE~~6.2~ 1~1 .... ...................... 

.:Jfr.W~. .... o_.. .5.1yJ8.& ,..'fb ... ............ 
oOCel;:'Q .,A!.O..D . . . ..... ........ .,J,7.Q:1,. , . ... 




IX. 
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10000 zlotych (w pn;ypadku pOjazd6w mechanicznych 

naleiy podae nna~, flodel i ro produkcji): ···········"':J,·········;:.:J[.·······rr;::.lJ;···· :;1J;; ··· ·· ····lj?i,............,o:)

S~cY.J.:P\ O..2. .:r.Dj)6~,.!:7.c:... ....~VW .....r;i.KJ1.'j ..!.Y.N:.. ;:;r;; ......o;;p::o;: 
.. ... . ... . ... -:: .IJ .~.. .. . . .. ... .. . ... . ,, =. ..:2{... ~'d,.f'N..~ ...d'?.1/.J.1 CO 
...................~JI..:::..... .. .. ....... ... ..... ... .. ... .. .VW ....G:J.<U ........~~... . ... 
x. 
Zobowiqzania pieniE:ine 0 wartoSci powyiej 10 0 00 1.lotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki 

o~az w.arun~', n~. ~akIC.~. z~st~IY u~.zlel~~e~;;r.o~£;q~~.~ zJ~kl~. ~~~~ze~i.e.m :. ~ Ja .~,eJ. ~~.Ok~.SC.') 
..................................................... .d~ ...... ........................................... . 


-

.. 



