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Uwaga:

1, Osotla składająca oświadczenie otlowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Ż, JeŻeli PoszczegÓIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie dotyczy''.
Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do mająiku odrębnego i ńająiku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierźytelności pieńiężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania skłactającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchonrości.
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OŚWIADCZENIE
radnego

ęĄĄą.&ł+kbb
( nlte.,;sce zatrLldnienia. §lanowisko lub funkcja )

Po Za?oznanlu Slę z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z2001 r. Nr 142, Poz. I59l oraz z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, por. Ś58, xr rr:, poz.984,
Nr l53, Poz, IŻ7I i Nr 214, Poz. l806), zgodnie z'afi.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ,...,,...,,.....łlrS*'t,..ab W,v

- środki pierrięzne zgromadzone w walucie obcej: .,.....na,.iY Otłfuary.

paplery wartościowe: u,tłY. . ,uLłs.fut y.r,ł,J4



II.

2. Mieszkanie o powierzchni: Ąfubę..drŻt}Ąmz, o wartości: .,...,......
"Ętytuł prawny: ...,..........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: ......ttxr.tY ..CŁŁ{1 })^4 - , powierzchnia: .,...,.....* .-*-,fl
o wartości:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: ........,.....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .....,..,,.........,..

4. Inne nieruchomości: \
powierzchn ia:,,...QłŁ.\rU. §.,....,,.....,

\\

o wańo ś c i : . .fu.t9,. P. P,Q..il-.. r).. F l/}§IŁq.nu _.ł. C..ruł.

t ytu l prawn u, ...,.vt.-?Dż,trńirqsfutd 5)C."l

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż I}Yo udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,.,..

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych -należy podać liczbę iemitęnta udziałów: ....,.

Ztego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci: .....,.,...,.
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IV.
i, Posiadam akcje W sPółkaclr hancllowych z vlziałęm gminnych osob prawnych lub

Przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby * należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż I0 % akcjt w społce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

v.
NabYłem(am) /rrabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbr,r Państwa, innej państwowej osoby 

- 
prawnej, j-ednostki -ru.oi"ądu

terYtorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej nurtępu;ą.e ńenie, ktore podlegało
zbycirr w droclze przetargu - należy podac opis mienia i datę nibyciu, oó [ogo : ............,,.,.

. .. .,,.^l,{,Ę. zWWW.V

VI.
1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (natezy podać formę prawną i przedmiot działalności) :

,;a"iy"" ,dflW*r
- osobiście

- wspólnie z innymi osclbami

z tego tytułu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychod i dochocl w wysokości:

Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
ciziałalności (naleĄ podać formę prawną ip.zedmiot działalności): ,.,.,,,,..,...

.....,...,....,,. ń,ł,lY...., p!łwv.
- osobiście ..

- wspólnie z innynri osobami
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...,,.............

vII.
W społkach handlowych (nazwa, siedzibą spółki): .......,,,..ąriu9" W

- jestem członkiem zarządu(od kiedv):

jestem członkiem rudy tadzorczej (od kiedy):

jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kieĄ,):

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

VIII.
Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęĆ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zl<ażdego tytułu:

O"e(/ą

Ix.
Składniki mięnia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przYPadku Pojazdow
mechanicznych należ.y podac markę, model i rok prodtłkcji): .,.......

1,1,łŁ dW%,

X.
Zobowtęania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty iPoŻYczkl
oraz warunki na jakich zostŃy udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej



Powyzsze oświadczenie sl<ładam świadomy(a), iz
poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

{.,r \ ..

$łłłr-';ił.ł*.,,Y. u. 5,.*,ł.,ł (ł., r,,,
j t ilricjsuurł,use . r.latn )

na podstawie art, 233 §
pozbawienia wolności.

1 Kodeksu karnego za


