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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie oŁrowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go izupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2 JeŻeli Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy,,.3, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana 1est otieSlit przynależność poszczególnych składnikówmajątkowYch, dochodów i zobowiązań rlo majątku odrętlnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnolci pieniężne.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejica położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a niżej podpisany (a),..,.. 3.cłeć, ź.će.:-. . . . O ! ( :.q( : . . . . . . Cłz. li e/. l l /r,

urodzony(a) . ..Q.{,.o.tr:.../-§"Ft:-:::]:-:::::::::T'::":ź}ff)**tęe4ł4:.

r\/1......Żłłl1.4łQ,.rxl.t.t.ył !y'z**h,{.+Łpz?zć......,._,łl...Pur-tl,r,r'
(mlejsce zatrudnienla, stanowisko lub funkcja)

a, !. ę. t l. ł.. . . :..44.1?ł r {trl; ę ł

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca l990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r.Nr 142,
Poz, l591 orazz2002 r.Nr23, poz.220,nt62,poz.558,Nr l13,poz.984,Nr 153,poz.1271 iNr 2l4,poz.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam *ihodrą"" w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgrolnadzone w walucie po],skiej......oh{Ce| .d,r:/t7lZ7

- środki pienięzne zgtomad,zone w walucie obcej:...ł:tłz' aĆaĘcł7

...... na kwotę: .....+LU:



Il.
1.Dom o powierzch 

",, 
../Q.ilł!.i..... #,o warlości:. łP Pee ą' . .

§,tuł prawny, ....... lt |8.)ł!-€{ ę:

2. Mieszkanie o pow,ierz chnr"/,&.€.&ł/.ź1 m2,o wańości:

ąłuł prawny : ......4*a.'(....ck f7l ł*7

3. Gospodarstwo rolne:

. powierzchn iu, .6, A.€'.ń'.-.

o wartości: . ó.a ę{rC ,f

......Ą.kO_Q",.Q.{ł.ą....- lłtltłc(ą{.ą....,.....ł.!i.W.',.Q.!b.ł. 1 al.ałł/-e:,:e!
lt

4. Inne nieruchomości: l

§Ąuł prawny : ........ /Lt.ę.c_'. gŹ rł'/ !"a
III.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlorvych z udziŃem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby * naleĘ podac liczbę i emitenta udziałów:

.-.ł*k....śłi..pf./ł+?, ....... . '. ....

udziaĘ te stanowiąpakiet więksr.v-' niż 10 oń udziałow w spółce: ...,,LLL:.'.

Ztego ĘĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i: .,1,..łłŁ.)... a/Oł;r.f
w

Ż, Posiadam udziaĘ w innyclr spółkach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta
udziałów:...

i"
. . /1"Ł Le...... aLC {rrr*..tr

Ztego §łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..............



Iv.
l. Posiadam akcje

przedsięb iorców.
spółkach handIowych z

których uczestniczą takie
udziałem gminnych osób prawnych lub
osob1, - należy podać lłczbę i emitentaakcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz ]0 % akcji w spółce: y'J!ć .'..{Łfił: 7

Ztego tytufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w rwsokośc i: ..ł(.z.-(..'..

2, Posiadam akcje w innYch spółkach harrdlowyclr * naleĘ podac liczbę i emitenta akcji:

Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ..,1(et..',. akł*7*7

V.
NabYłem (am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorządu te,torialnego,ich związkórł' lub od komunalnej o.Óby prawnej następujące mienię. ktore podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabyciu, oJ kogo,

VI.
1. Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (należy podać forrnę prawną i przedmiot działalności);

- osobiście,...acł".ę.'......

- wspólnie z innymi osobami .....źU.'.e".. drĘOV



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

2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podac formę prawną i przedmiot działalności):

a*'. cćłł7.rr_?

Ztego bĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..",,L,lłł,'.,.

vII.

W spółkach handlowych (namva, siedziba spółki): ..../.Uź4

j estem człon kiem zarządu (od kiedy) : ..., ł.+, L t.' . . . . Cżk:frl t. ł ł. l,;,: ,§żęq,7-- -/

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy_;: .....y'.+.tć,'., e{.Cą C.1.+7..........

Ztego bĄufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochod w, wysokości: .,.4ł_4Ł.\... ałarł7łłr,7,

VIII.
Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego §Ąułu:

..6."J.8.ł"Q,.2ł.?-t.....-..Gł.błł,ł.ł.a.z4ź,łąłz .Z*ćć<żł*at...łl..:?a.c.d.ła.,tc.s.hł*...................

...ł_./.ł,.Q,Q.C,,,..:S:ałąła.il,ćr.{.lfr.łl.{74ł(?..1ł...a.:ł,dł|it*j..._,/{. e*,:.7.e.P,Q.q./1ęhuę:

-r$€P.,Q.Q.._:..?a,dę....Ql.łlł'*-+,y.. ?,ł.€..łl.ą l*.ls-.].................

--ł



Ix.

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

tL.I.4..'..

x.

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

Ęm zaciągnięte kredyry i pożyczki oraz
związku z jaklm zdarzeniem, w jakiej

i]

--*
1
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CZĘŚC B

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy{a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,ł_r*d,l'Lr{yv,ll .lt,.Ęl;.ł[_/ą Ąe;|rłn {,,ął|(nrleićfuośc. datal 'q'\ 
rpodpls]


