
un-żn,n iŃtnv
oŚwlłoczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

i': l,tr. d,

fuC(/lt d't&* \nŁTć")t

?. 4z:.ł.ł. e......., d nia.ą€ :. 4/- r.?., 7ó
(miejscowość)

Uw

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników mająt.
kowych, dochodów ! zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością ma-
jątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności 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

J a, n izej pod p i sa n y ( a l, . .,źZz./tz' ź Z. /( l/ź' .((. ś7zz, FÓr/-
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

żo
urodzony(a) ...ź1..,.-f:r'//{..ru{/ź-..z%:ź.K... w ...Z{.ft1?.?./.ł=-.

....,?zl'n',.'(z.p.fr)..t,ź,'.?../.rł/ź4.-.zź.J"rź?lru.'?.ąź.?2.ći,z..,Z?.r,r'(ęŻzk:'
(m iejsce zatrudnienia, stanowisko lub f'unkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr'142,
po2.1591 orazz2OO2r. Nr23,po2.220, Nr62,po2.558,Nr113,po2.984,Nr153,po2.1271 iNr214,po2.1806),
zgodnie z arI. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|ności majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby plenięzne:

- środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej: .."4./.ć-_a?..zr.at'.

- Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie obcej: ......z.-:,/.Z..'2..(ZK?'.{...

- pa p i e ry wa ńoŚci owe :' .',4./. ś1 . . .2.( zr. (1 Ł
na kwotę: ź/'/F....2..d'/F. (?-/'

Dom o powierzchni. ......{3-.. m2, o wartoŚ ci. ..3(ł.(.ą4 -
tytuł prawny : zl?er,o.,c:t 1 łz7fiz.tzłr.zrł-,zer'. Z,r.1?fu4
Mieszkanie o powierzch ni: .....'..ź?E. ....., m2,o wańości: ;5'4 c?'4.'::'...'..'.'.'..

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa. .,z"a/.f.?az7#(, .., powlerzchnia: .,'4/r1.2,.?.2?rtr.
o wartoŚci: ''..'.'*//r:'.
rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: '..'ł.z.//'ć'.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochÓd w wysokoŚci: ...4,../ć:,?'?.:7,7....,{.

4. Inne nieruchomości:

powierzchni a, ''''.'?,ź1Ż',zę'(-''.''':''''&'/Z.tr',ź/łZ' .F?-ż,d2?€'17.'ła.

lt.

1.

2.

o wartoŚci: ......7a'..A,ąź' ::......



tytuł prawn y''r'ł//zk:ąśc: ź,/flft. ę",ź.'...m-rak74
r.

1il.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę l emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w spÓłce: ..,4//E'.2'?'.Z7ŹZź(
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci'. ..zrz.,".?1..2?.;.l../_{:' '. . .

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|ezy podac |iczbę i emitenta udziałÓw: ł/'/.-.' ?.4.:T(?'.z
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..,t/z/z?.2.'€Z7!(ł'Ź1'

tv.
,1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komu-
na|nej osoby prawnej następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podac opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: ł'?'€. '24Zr.H('
vl.

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

- osobiście '.'.'."ł."?.ź.

- wspó| n ie z i n nym i osoba m i ...., 4k{....2..4ź/.'tr'.(.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: .'łł,ł/zf..'.?.a(ft7.2''.(

2. Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działa|ności (na-
|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci). '.'z?c1....?.(zfrź:(

- osobiŚcie .'.r.ł/iI.ź..

- ws pó | n i e z i n n ym i os o ba m i . .. . .,1|//żź .''' z' łt.: {:/' . f-
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości.''.'.,ł//.t.2'(łf.',G:

vlt.

W spÓłkach ha nd |owych ( n azwa, siedzi ba spółki ) : .' ź,l. d'' 2' 
"'.1(.ę 

(

- jestem człon kiem zarządu (od kied y) : .. ..'' z?ź/' ć:. .. .'.2?, Ź?2,.' ł...
_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..ł?.{..,.?..(f..ł"€(.
_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ź.Zi:...2.'4łK?,7
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci. .z.?r1..2.3'z({ć'(.

vlil.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej dzia'ła|noŚci zarobkowej Iub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych zkaŻdego tytułu: ././ź.?,{/.2..e .",ś.ź'.r. ..6ź ąF.'r'/.'z.z..z2'.€'(1zZż.

tx. 2zz-7t' 39a-zr-

I



Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych na|ezy
podaÓ markę, mode| i rok produkĄ};ł".F?.C€Z.F.*ź.?'F//.f',s"d.r''źł; .ź?'aęa/.::...?-/.rtz.'..

,4?ź-fr/a5 r -/?47r'f ź2.?z,/?/z/r"f Ż--zśz:?

)ooo'ią."nia pienięzne o wańoŚci powyiej 1o.ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczkio,". *"r..]nri,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ,r.,?.d?..?.z.
/'ź/2a/T?CZ/L/r o 2z? aĄ ",/,ł ę#3/// z/aęź.2/r.2 ł7879, ź7 P/r'/

Powyisze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci'

?..Ęr.z:a.aza....ł.'?-.:?'ź-.ł'.47a
(miejscowośc, data)


