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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy 
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Uwaga: \
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.

nia każdej z rubryk.

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ ..nie dotv.

czv",

3. osoba składająca.oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośó poszczególnych składników mająt.

kowych, docńodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.

jątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre.

su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja'nize jpodpisany(a),,...#źRl.tł:.z.../&/g.(r:F.t.z€.{ł..z.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a).€ł.f ź..ź//E.t1//ź',,ł.9d":.3....'......

?,(2ŻnćpR(,|p.,:'ź,?...."t.a.a2./-/f''."'źr.ł.n2'..*#,a.Ź{,/-' rl /2a""#n/*...#a#'ńę.?/,fl?-p.il,. pźr.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) '/

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz U zft001 r. Nr 142,

poz. 1'591 o|azzżoozr.Nr23, poz'22O,Nr62,poz.558,Nr113, poz.984,Nr153' poz.1271iNr214,poz. 1806)'

|godnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|noŚci majątkowej

|ub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: #.4(,.::.......,.'.'''

- Środki pienięzne gromadzone w walucie oocą: .'...?/.{'..?.d-{ff.?. r.

- papiery wańoŚciowe' ...........'.ź#ć.

na kwotę:

il.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstw a: .'.,*.1/.{.,.2dźrrr.r:. powierzchnia' ......ł'/'E. ?.ąr7r{r.
o wańoŚci:'... " /..1/. /. F' 23.zr?.,r,. -
rodzajzabudowy: ...../-1/,/t,'2'ł

tytuł prawny ' ....'.''..t{/.,d' pd.tftrr
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wysokości: .'.......'....'.'

4. Inne nieruchomości:

o wańości:



tytułprawny.ń.rłE**y'asi1..o,4r,.fz,'o,łł.'''.'.#tr.n.r*r.,ł

ilt.

1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcÓw, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o udziałÓw w spółce: .'.'.."{?/.zE.'..z2..r,fr.frz'
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .....,zł?.E.'

2. Posiadam udziały w ińnych spÓłkach hand|owych - na|ezy podac |iczbę i emitenta ud ziałow: ..',.t/rr:..3'p.t?(tr,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ......'...złł./.d2'.?tfr.Ćł1'

tv.
,1' Posiadam akcje w spotkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eży podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcjiw społce: .....,".,:ć. ??-(/-?-ts.,..
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ........łł!,/'{' ?.?.,.iłiź].Ł.

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta akĄi: .....ł'?.łf....2ć,ź?rtr,.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..,.'....'z-łł.ł{' 2ć,frź24

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu te}ytoriainógo, ión związkÓw lJn,oo komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetirgu - na|ezy podac opis mie-

1. Prowadzę działa|noŚc gospodarczą (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działałności): ........'......

- osobiŚcie .'...........'.

- wspó|nie z innymi osobami '..'.''4Ź?.7...,?F..tr. k,?
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokości: ,r'r'/'ti. Ż/łłć?.ł.

2' Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|noŚci (na-
|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ....... ..''.'. ''..,:ł/l{'..'p.ł.r.r'ź?.Ł

- osobiście .'...'.'......' .......'..4'/.ł{.''.'4e łł:k:r.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....z,t./.ć''' .2'.d.r"jr.ł
vlt.

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): '. . ł?.ą1 a.az:rr'ł.y-

- j este m czło n k i e m zarządu (od k i ed y) : .' . . - . . .' .. . . /-?/l.ć'' .'". .ąff{?ł,-

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......,ź//.E,','2.ć?.#.(?.ł,.,...

- jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): . .'-.?rf ?.r?rr.'G2.r'.'',
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochÓd w wysokoŚci.' ..'-4?*n'..2ćł(?t?Z.

vill.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienr.a |ub innej dzletĘ1gś1:i.zarobkowej Iub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytułu: .ć/z€.?/,r'a' d.'Pp.r.(.F :.'3t?.ź',..?4.,.'::..-.. .,4/.ć..zffi,....'............'.

lx' '2ł?*re, F?p/?tź;Tt -"-zaĘ CId,



x.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw me-chanicznych na|ezy 
-podać markę, mode| i rok produkqi). .'7'lł/.ź.'5..r?.ł/' ą,e.stąa/'':.?.d'ff.zł' 78ad.?".d.8.:...,ł,źć?s,a:a.sr 
_

Ęź7r(rir/al,/ź

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem' w jakiej wysokości): ./t,?.a,ą..::..........
.ł:?- ł;av7 ź/ry/"*ć?,ą/P ..L/,? .?Fzrazy/ #/ć.s7źź?z/p l,, "pra p,,ą

Powyisze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.

' "?' fa,a. ała . .?H.1 :' zł : ź{
(miejscowość' data)

{


