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Uwaga:
l. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2, leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy

wpisad "nie dotvczvrr.
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynate2no56 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2eiskq wsprilno5ciq maj4tkowq.

4. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
5. 0Swiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomo5ci.

cz\i;e 
^ {*ztfu rH6/.Ja. nizej podpisany(a) .....

nazwisko oraz nazwis

zatrudnieni stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz.l875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wcho&4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

L
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ...

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ..

oSwrADczENIE MAJ TKOWE

radnego gminy

,t/e{rq t/atsu2o aib 3r';4 /ale-
lh;Aa... ..... aoia E. :.M.. i?A/ /-

(mietscowold)

- papiery wartoiciow e: ... /2.//?-...

na kwotg: .... /)/.(....

/J/' analizy



rodzaj zabudowy:
t1.tul prawny:
Z tego tltulu ost4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4. lnne nieruchomoSci:
p";;;;;h";, ilZde4i.cg

o wutosci: AIA..

tywlprawny: d./2..

III.
1 . Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6

przedsi Ibi w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emi
b prawnych lub
tenta udzial6w:ak.

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10oh udzial6w w sp6lce: r2/)3.

2. Posilqm ylzigJy^vy tltllch sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w: ......n/.r,d.awf.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko 6ci: A/.(

Z tego t)'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oi;ci /2/2.de?.cs<-

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z ldzialem gminnych os6b prawnych lub

kt6rvch uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:I

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\o/o akcji w spolce: /)/8.

2. Posipdam akcje w inny
n/( do.rF.eF..

ch sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji: ..

(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

C2

Z teso tvtufu osiasnalem
n.tz.:ata/;rl/-... """"'PRZ?wOD

ep{owski

II.
1. Dom o powierzchni:

tltul prawny:
Dom o
t)'tul prawny:

2. Mieszkanie o
t).tul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj
o wartoSci: ..

............n.. rn2, o warto5ci: .

m2, o wartoSci:

o wartodci:

RADY



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Parlstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terforialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6ye
nabycia, od kogo. ,O./.(.

zb ru w drodze przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datg

VI
(nale2y podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .........

- wsp6lnie z innymi osobami ./)//-

Z tego rytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko3ci:
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem,

dzialalnodci (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnolcl: fl/(..

- osobiicie .{)//3.

- wsp6lnie z innpi osobami .O./.(..

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oici: A./2..

niki

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp,6lki): l)/8.

jestem czlonkiem

jestem czlonkiem

Z tego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oilci: A/(.

VIII.
Inne dochody osiqgane z t),tulu zatrudnienia lub inn lnoSci zarobe zajjt,

Z go

PRZTWOD RADI

Ja epkolt,ski

I

osobiicie

- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartodci powyzej l0 000,zl9tycj (14 przypat'ku

); /.:/. a....ffi. /. ! d..4.ych prod
pojazd6w

x.
Zobowi1zznia pieni g2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kred).ty i poLyczki
oraz warunki, na jakich udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici): ./)8..

I
RADYPRZEWOD

epk/wski



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 g I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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