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OSWIA DCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:

' Pr'r"j;;TTJłł:' 
oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranneeo i zupełnego wypełnienia

2' JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy,,.3. Osoba skladająca oświa.dczenie' o"bo*iąrunu. 1Ó.t 
-or.ilSlie 

przynależność poszczególnych skladników
ffifi:ffi;:'' 

dochorlów i zobowiązań ao 'ulątłu odrętlnego i majątku objęiego *r'łz.,i.ką wspólnością
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5, oświadczenie o stanie ,.rjąt*o*y, ou".1,nu.i" również wierzytelności pieniężne.6' W częŚci A oŚwiadczenił iawarie .ą inro.i'u.;e_jawne, w'części ń zaś informacje nie.jawne dotvczące adresuzamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości"

CZĘŚC A

urodzony(a) .4ł.,.Q3., /9§4 t
.ł., §§łpd_t.

ł.,.,,.a.łlł.ę.
Q,.. 8: 6w . 6.ry:łlr!ł arłlg.

ł. &pł ?pap e ?7t9,€pLr{E .; a,tfisrr>_ł{ft_ ,.. .

po zapoznaniu się z przepisanli ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z,2()01 r.Nr 142,Poz, l59l orazz2002r, Nr23. poz.220,nr62,poz.558,NriL";fib;:Ń;: ;i;.'iŹŹir7 iNr214,pozl806)' zgodnie z aft,24h te-j u'iu*1' oświadczam, że posiadarn *.ho,irą." w skła<i Ilałzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące rnój niająiek odrębny:

I.
Zasob5 pien ię,lilc:

- środki pieniężne zgrclllaclzotle rv rvalucie polskie.j:... 3. ęPQ...,.rłP...g'

paplel} waftościowe:

...... na krvotę:

Ątłb łnłł,u7



II.
l.Dom o powierzch r"ri, ,....4-4Q...,-l-,', o wańośc

ĄĄuł prawn y: .....*t§pł_fnfoan.ęp|ć . .-,r""""""
2, Mieszkanie o porvierz rt r,,i, .....€._1,......... tn'. o

§Ąuł prawny : . . ........Ę.)Pś.T.v g.ł. n.ą. p{c ...."",r" ,

3. Gospodarstwo rolne:

o wartości : ...,.. . /.ą.O_,..Q.ą9 ..... .ą P_.....{.

rodzaj zab ud owy : .. .... fr?.ę.t.ł:.ę. .Ę?.4:l.+Q . . :

§Ąuł prawn y : .....,......il.a p§T.łtf * §. |(t .q.§ k
Ztego §Ąułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

łź:.Oę.ę..al:Ę 3*vńlł / ł,'
4. Irrne nieruchomości:

powierzchn iu, .....,.,.... dł. 2(&?"7

§Ąuł prawny:,..."...........,

III.
l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzlałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

rnlb ł**7cu7,

udziały te stanowią pakiet większy niź 10 oń udziałow r,v spółce:

Ztego §Ąułu osiąrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowy,ch naleĄ podać liczbę i emitenta
udziałów:...

.hfr ń&*l
//

Ztego §tułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ............,...



Iv.
l. Posiadam. akcje

przedsiębiorcórv,
spółkach handlowych z

których uczestniczą takie
ud,iałem gminnych osób prawnych Iub
osoby - nalezy podać liczbę iemitentaakcj i :...............

*nł ć4y

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 oń akcji w społce:

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

z los;aaam *", * 

:nnr"n ;::;o^^^I.;::- )"*rpodac 
liczbę i emitenta akcji:

,ryą7

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.
NabYłem (am) (nabYł mój małzonek, z wl,łączeniem mienja , przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowe.i osoby prawnej, jednostki samorządu terlĄorialnego,ich związków lub od komunalnej o{uy prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabyc;u, oa łogo,

VI.
1. Prowadzę działalnośc Ą (tlalezy podac

d"?,/śr7
formę prawną i przedmiot działalności);

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

--a}-i



Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Zarządzam działalnością gospodarczą
działalności (naleĄ podać

lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
formę prawną i przedmiot działalności):

m?L ńfu*nIr
osobiście

wspolnie z innymi osobami

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

WL

W spółkach handlowych (namva, siedziba spółki):

rłt /c

jestem członkieln zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

--1



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, rnodel i rok produkcji): ... .....

"&?r'!., p*?nt?/.? 1T2: ffŁ. ,ł?_ffr. .:/_/_,5. apQ ff,

x.

Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w
wysokości):

tym zacięnięte kredyty i pożyczki oraz
związku z jakim zdatzeniem, w jakiej
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CZĘŚC B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy{a), iż na podstawie ań. 233 § ,t Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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( mie.lscowośc, data)


