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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubrylr.

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.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie m aj ątkowe obej muj e równie ż wierzytelności pieniężn e.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

4.
5.
6.

CZĘSC A

Ja, nize.j pódpisany(a), d*?nt,,. §*fu',ą{u,
(imiona

&kńnulr9.e.zlk4{

( nriejsoe zatn-rdnienia, stanowisko lub ftrnkcja )

po zapoznaniu się z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U,
z200I r. Nr 142, poz. 1597 oraz zżOOż r. Nr 23, poz. żż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,
Nr I53, poz. Iż71 i Nr 2I4, poz. l806), zgodrrie z art,24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wcireldzące w skład nrałzeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzrre:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ,..ł,.§.9.r:.

- środkipierrięzne zgtomaclzone w walucie obcej: ....kię.....,

na kwotę:



2

Il.

l. Dom o powierzchni : ...,ł§Q.ł..ę.ę.)......,,.. m2, o wartości: ....... 3,ę.ę.,.,,a§łq..Q ę..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw u, ..,.,.......ffł.P.J*y.ęIłr_.,...,l.ń.rł+., powierzch nia, ...,..ł,#.k,cą_....
o waftości: . ...... ł..ł U.Qs!r..e.(:.zź...........

rodzajzabudowy: eÓy*.y .łu..ł(irfo (Ś"o?.*h, *ł.-f:g.rhł,#./-.
tytuł prawny: ..........,... ...,....fu./sZ.ł.łlęę.(,..........,.... ..,,.,,....,.i.,

Z tego tytLlłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoś ci,.r,rńUW./..{.{'t'C:'
4. Inne nieruchomości: /

III

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałęm gminnych osób prawnych lub

:":::o']-:óW, 
." któ""ł,,",Ułłł,I;", 

,:, -""]""i:::::] :::: : :-::::: ::ział;w:

tytuł prawny : .......,...... .... afr:nłl*'.C'.

udziały te stanowią pakiet większy ni,ż llońudziałów w spółce: ,...........(#.: 4e{7 H7 . .

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .........k(ł,..C.kŁ.ąc.r..(/

''": ::::, ::,"' 
* 

],:]:: :::::n:!n":tbł;,:,:: : ]::': : :," ::":: :'_, -]- 

-

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .........(2k.a... ab$ U7
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V

J

w spółkach handlowych z udziałem gminnych
w których ltczestniczą takie osoby - należy podać liczbę

IV.
l. Posiadam al<cje

przedsiębiorców,
osób prawnych lLlb
iemitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet więl<szy niZ 10 oń akcji w spółce:

2.

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w rol<u ubiegłym

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

l|'

24ą d,ł*/cłt,""",|"""/"""
emitenta akcj i :.,...............

dochód w wysokości:

należy podaó liczbę i

Ztego tytułu osiągnąłerrr(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ..........ĆZ.ć..

Nabyłem(am) /nabył mój małzonek, z wyłączenienr mienia przynależnego do jego rnajątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związl<ow lub od konrunalrrej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

::i::1- ::::,:":":,::::::i]::1 ::::::::: ::]::]: ] :::: :::,,-: :: 
-::: 

,

frlŚ, ., duł nr

Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą i przedmiot działalności) :

osob isc ie

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

działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Zarządzam
działalności



Z tegotytrrłu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci: ...&!.Ś..łe* ry

{i'roo'O*n handlowych (nazwa, siedziba spółki l, ,......ż/.ł. 
'(ą{.ry

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..łłz.ł,. r@? /;ł7

- jestem człorrkiem racly nadzorczej (od kiedy): ....-......Cłł{e 'fuĘ 
łk/,((

jestem członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy): .,,.......&.(.ł. dbQ.m.%l1

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

Iub innej działalności zarobkowej

Ix.
Skłaclnii<i mienia ruchomego o warlości powyżej 10,000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicmych nalezy podać markę, model i rokprodukcji): .,.....,.,....

flual H ż . . kgrna.Q,|, Ł.aa. .źł,, .. .. Z{ , € c:.t].,.. ęę.. .ł-.

x.
Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredytY tPoŻYczki
oraz warunki na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zdarzęniem. w jakiej

ar* /*ą*r



Powyzsze oświadczenie składam świadonry(a), iz
poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

na podstawlę art. 233
pozbawienia wolnosci

§ 1 Kodeksu karnego za

/J ay ea/o *ur, ę.. ł. /:. ..a.?. l ełe, _,
( nicjscowclśc, data ) ( potipis ,l


