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Uwaga:

oŚwrłp czENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

3.|un n*.cę.., a,i^ .4.?.Q3.,.l.J,.

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

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy
wpisać "nie do§cąv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązail do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym do§czy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie or^z miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, rrizej podpisany (^),.a..v.fr.Ńc.M..t..R....a ŃTp.Ń l TVcK } ,........

urodzony (ul ,j.Q.Qk ,Aę6ń::]:::: ,::::':1-::: ]pA,§E"§_Łp ł re

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisanri ustawy z dnia 8 marca. 1990r. o samorządzie gminnynr (Dz.U,
z 2001 r. Nr l42, poz.159l ; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz,984, Nr
153, poz.lż7l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład rnałżeriskiej wspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskie.|:

;;;;[i ;i;;i;il;;;;;;;;;;;i;i;;;;;j, nx^ Ł , p

na kwotę:



II.

2. Mieszkanie o powierzchni: ...... ffi', o wartości:

.6, l ł

o waftości: ....,,..... {YlLa-.,.

tytuł prawn v,,.......()Ą*?-..

III.

tV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

z;;;;;r"i; ";i€;rł;;iffii; ,."r" 
"ui"głym 

dochód w wysokoś ci: ĄA.€.,

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

przedsięblorców,lw fiórych uczestniczątakie osoby _ na|eży podać liczbę iemitenta udziałów:przedsięblorcow.tw |,<tórych uczestniczątakie osoby -nalęzy pooac tlczoę l efllllcrlLa uuzla

, .,mtą....ał,*lĄ.ta*ł..........
lI..;.........l,,....

Z tęgo tl,tułu osiągnąleq'(ęłam; w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........,.,

..... ...... (I\^.Ł...,Q.|aiq.c,x,{{
l l 

dac liczbę i elnitenta udzialów: """Posiadarn Llflzriały w innyc! społkacll handlowych - nalezy po

.. wŁ da+1^1
;;;;;r;i; ;;il;-ł;;i;il;; ;k, ;;ió,' o".ńoJ * il;;k;ś.i:,,, fuiÓ . WĄ

orzedsiębiorców. w. ktqrych uczestniczą takie osoby * na|eży podaó liczbę i emitenta akcji:
'....., n^jŻ,., p.lO+v o)dł.......



l
Posiadam aĘe w inrlyc| spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:.....,....."..,,.

.....(xlŁ o1.oł{4,e.2ł.........

v.

Nabyłem(anr) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego ma.jątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od konrunalllej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

VI.

1. Prowadzę działalnośó gosppdarczą(należy podać fonnę prawną i przedmiot działalności) :

- wspólnie z innyrni osobami ,.,...ft\J,Ł.ą(ąry
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości: .....,.,..,,.,.,..,...

Ż. Zarządzam działalnością gospod arcząlubjestem przedstawicieleln pełnolrlocnikięm ,takiej

::::]:::::: 
(":]::: 

::i::':::::T::: ::::i:::: ::::r'":,:", !*u ąT:t:
- osobiście

(Ą

Z tego ty.tułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w ńysokości:

VII.

W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki ): ......,ĄiŁ....

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- ,jestem członkiem komisji rewizy.inej (od kiedy):

z tego,i;il ;;i;;*ł;i;ilj * -r." ,ui.gń J""r,il; il;;k 
',s,";i, 

'.Ńż....',.. Ó..ł.fu,c:lĄUó

- wspólnie z innyrni osobami ,.,...n/\J,Ł.



\\

VIII.

Inne dochody osiągarre z tytułu zatrudnienia lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: ...,..

zarobkowej lub zajęc.

IX.

złotych (w przypadkr"r pojazdów

Zobowiązania
oraz warunki,
wysokości):

pienięzne o waftości powyzej 10 000 złotych, w tym
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku

zaciągnięte kredyy i pożyczki
z jakim zdarzęniem, w jakiej

trd. d;ftCry



PowYzsze oŚwiadczenie sl<ładam świadorny (a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

}.ł ąnn/ll-tcŁ. ...l..V.,93" ń+{ ,#-*^,-_-,rĘ:ć
( podpis )

( miejscowośc, data )


