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22-640 RACFIANIE, ul, Dolna

ł,iąŃ ó,t. i{ol. , dnia .,,i./:,.C 1 .LCtl,{,
(rnielscowośc)

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
l, Osoba składająca ośrł'iadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go i zupełnego rvypelnienia

każdej z rubrvk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy,,.3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest ołieSlie przynależność poszczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zotlowiązań do majątku odrębnego i majątku objęiego rn"łz"ńrką wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątko}vym 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 adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

L:. . . 
E. e. 2.F..t.t l rt .ri_r,{. L,l.' 4......y. x,{.n. l i 1:;.1,

(mle}sce zatrudnlenia. stanowisko lub funkcja) '

Po ZaPoznantu Slę Z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z 200l r. Nr 142,
Poz, l591 orazz2002 r. Nr 23. poz.220,w 62,poz.558, Nr 1l3,poz.984, Nr l53, poz_ 1271 iNr 214,poz,.
l806), zgodnie z afi..24h te.j ustawy oświadczam, ze posiadam *thodrą." w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzllu:

- środki pienięzne z-grcllladzone w walucie polskiej:

Łr 1 ld.... cll.r:, d 
1..eł- 

t1

środki pienięzne zgron]adzolle w walucie obcej:.......

ną'.",...al.a ł.y,(,7Ll... ....

papiery wartościorł,e

c/ y łrł1



II.
l .Dom o powierzchni:r.lć.t.,.bl...... lTt

§4uł prawny, ........pg. } a.ci|l.a.1. ;...

2. Mieszkanie o powierzchni. ......:..: m2, o wartości:

slp*,. ri..ar.ąŁ.......,...,

§Ąuł prawny, .........łoi.ł.h,-,. r.l łj. e ...

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości: ................

:J,.a.(0....al.0.dl,,.Ó 0l . .LJ.,.a 0.il...,s.tz-.1.u.,..i.dl...
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: ...........61|ą...

o wartości: .,............... Ł!1',Ł..

§Ąuł prawny: ..,......... 1,1111....

t/
...., al.c.ń. r.l . ll.L.l. ),.........ll

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby ,naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

. ., .. ił,ł] t..........al.ł.{.r1.,ul.u.l..

udziaĘ te stanowią pakiet rviększy niż 10 Vn ldzjałow w spółce: .,...r,rł.,t..,cło ł y", ł l

2.

Ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów:

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

w wysokości: rvit 0/c*]{ { vł r l..../
naleĄ podać liczbę i emitenta

l,
....... łrl.c....,.o/.a.ń. Lf . ilt. (./

ll

ż-



Iv.
1. Posiadam. akcje

przedsiębiorców,
spółkach handlowych z udziałem

których uczestniczą takie osoby -
gminnych osób prawnych lub
należy podać liczbę i emite ntaakc_|i:.

akcje te stanowią pakiet większy niź l0 oń akcji w spółce

.,..,...lrrla .. ..ł.lł:.,łq.uz-t l
Z tego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegĘm dochód w wl,sokości:

i

.. ..,... y."}x.'ł,.. . ... .,jle_J. rr..ł ]l.[.}...,.....,.....
l

2. Posiadam akcje w innYch spółkach handlowych -naleĘ podać liczbęi emitenta akc_ii:

ztego §Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł-vm dochód w wysokości:
,l

.{M,t........... C/.d{ ul.łr {./l
V.
NabYłem (am) (nabYl *Oj nrałzonek, z wvłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Pańsiwa, innej pańsfił,owe1 osoby prawnej, jednostki samorządu teryorialnego,ich związkow lub od komunalnej orouy prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabyc;u, oŻ łoio,

....yui,t. clłłtl,uŁ.tl . ..l -ł

VI.
1. Prowadzę działalność podać formę prawną i przedmiot działalności)

cl u.dtf . ęx tl .. ..

gospodarczą (naleĄ

...r44:.(.,.

- osobiście

e laly i:t t|,

. c lł,l y L!L.|l ".

- wspólnie z irrnymi osobami



Z tego Ąrtułu osiągnąłem(ęłam) * 
,rok1 

ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

.. :niŁ. . ol.a{.1.utuf.. ...,.

Zarządzam działalrrością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

....".. ....ntlt .......łl.a,it1 L?.ł l .

J

osobiście

- wspólnie z innymi osobami

.. nł]t . ..,rlu..,i.,.l.-o.t tł ......"
]l

Ztego łtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ................

....lvł]ł........ ol.,l.,Lt.l. ł z..t l .. .. ....
l ,l

vII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

...,..t,.]. *,.... ...... 0.(.g. ;.(.,L7a v l.! . ..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. .ł?lr.... ,ł *.l.y .*,rt.|. .. ... ... .. . .

- Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,.. . ....,......,. 1Ą,t. i...., .. .....ó.l *ł,.L1. . V. r ł1

Z tego§.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod u/ wysokosci: ...l,:.r.i.t...... ..n.l.r:,.ł..Y. n, I l

VIII.
lnne dochody osiągane z Ętufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzYskiwanYch zuui:aeuo vl* 
; a;;. ;;,;; Ł ;l

4



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĄ podać markę, rnodel i rok produkcji): .. .......,

..,....,,k(.r.... ... al o.1., l..r*,L.l.. .. ...l,

x.

Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w Ęm zaciągnięte kredyry i pożyczki oraz
\-, warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzęniem. w jakiej

wysokości):



CZESC B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art,233 § 1 Kodeksu karneEoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara poiuawienia wolności.

lit l,,.i oł, ,, ,ll ,l .iłi ,-l,ii l:l,
( ntle;scou,g5ę. d2131 1 " *l. f,_l,Lrt.,* ni l l,,i (|odpis)

ó


