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oŚwiadczenie maiątkowe radneqo qminv' - tekst
osW|ADczENl E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
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a. z.ł.

l&u,'oly.

-,?'ź?. 4 4

(mieJscowośó)

1. Osoba składająca oświadbżóńie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie.

nia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania , na|ezy wpisać Jlie doty. czy,'.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśtićprzyna|eżnośćposzczegó|nych składników majqt-kowych, dochodów i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspó|nościq ma.jątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą'
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pienięźne.
6. W częściA oświadczenia zawańe sq informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczqce adre-su zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a), ..,.''-.'?.ź.?./..4#?-.

urodzony(a)

1|dŻ#.{z''.-.'t7.F.-d.

.,?t. .źł.ź/./{r/1/'ź?-.,,?.9..ź3
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2OO1 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z
2002r. Nr23, poz.22O,Nr62,poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 153,po2.1271 iNr214, poz.'1806), zgodnie zart.?4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małzeńskiej wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

rodzaj gospodarstwa:

..'.. ...l,/,.€''.'2d.łr.łe(,....,
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o wa ńo Ści : ..''''',. .,,,..f?ć.......2a.

powierzchnia' ..."..4/..?.€.
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rodzajzabudowy........,.-/28-.2.p,5.y'.(32.
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żTć r.

tytuł p rawn y : . . . .', . -. r-zl. .€- .'.' . . . 2.a.
ć.
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokoŚci:
.

Inne nieruchomości:
powierzchnia .'.'.''.....#.
o wańoŚci:

c

.....'..n.l.a...?'."-,(r.ć(.ts..

a.''ę' ..(.'.:......ź?.z:2ł,r.z......F.?.-Ę(?.?'źpt.?,c:
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1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktÓ-

rych uczestniczq takie osoby

_

nalezy podac |iczbę i emitenta udziałów

udziaty te stanowią pakiet większy nii 10% udziałÓw w spÓłce: '...'.'.......ł.t.,{.'.''2.a?r,(z'
tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochÓd w wysokoŚci; .'.'...'..,4/./.t,.'r'.d.z(?,(.
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych _ na|ezy podaĆ |iczbę iemitenta udziałÓw: ...',.,,l/,z,€.'a.ar?r?l
Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..41../.ć. . . ?2.,4 rT.'(?. //'' . .

Zlego

.

tv.
1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osob prawnych |ub przedsiębiorcÓw,
na|eŻy podac |iczbę i emitenta akcji:
rych uczestniczą takie osoby

-

'

..- r,

w kto-

akcje te stanowią pakiet większy niż' 1o% akcji w społce: ..',''......'....4?za..,2,?fkŻ.r,,.'.,.'.'.....'.
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód wwysokości. .... . .z/./.l.. 2?{r''r?..Z'
2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych
na|eiy podac |iczbę i emitenta akcji: ...z+:/l'..2łł7,..Żz
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym -dochÓd w wysokości: .,........,...2?'{. /2.ełzzr.
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V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek,zwytączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu lerytoria|nego, ich związkÓw |ub od komu-na|nej osoby prawnej
następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|ezy podac opis mienia idatę nabycia, od kogo:
"'.E/'z'..,.?'".Żr.ff.z

vl.

1. Prowadzę działa|nośćgospodarczą (na|ezy podac{ormę prawlQ i'przedmiot działa|ności):

, ..

-osobiŚcie osobami

..'.'z,/./..r.

_wspólnie z innymi
..''..'.a.,ł/.1'tI.'..'.'.?-dzz(f'r-.''..'.'.....'.'.'.
Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochÓd w wysokości: .....'z/łzi.''.a.a.zT''(.?...f...,...
2. Zarządzam działalnościągospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działa|ności(na|ezy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności): ..'....'..ł,:;/.z...'?'a..#".(łr

_osobiście

'. . ....',,/./.E.'...'..2.'afrrr(.
osobami

_wspó|nie z innymi
'.,.',/{.....2łfr.'d?'.r'
Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: '''..,.'..'4,"ć.'..?'źZl'ć,łr-,.......'.

vil.
W spÓtkach hand |owych (nazw a, siedziba spÓłki)
jestem członkiem zauądu (od

kiedy):

-

; .....,'.
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Ztego tytułu osiqgnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód idochód wwysokości:. ../4/jć..,2'p'{'t?.H.
vilt.

|nne dochody osiągane z 1ytułu zatrudnienia |ub innej działa|nościzarobkowej |ub zajęc, z podaniem kwot uzy-skiwanych z każdego
tytułu, ''..''/.źł/',/.ź'
''..ł..3^-7.5z?,.,ł.'3',..:.',r/{:,.ZZ7-
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10'000 złotych.(w plzyPądku pojazdów mechanicznych na|eży podac markę, mode|
rok produkcji):

,a/./źs?.Z' €a-ź.f/.'€ę./'.-Zaa?.24..

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10.000 złotych, w łym zaciqgnięte kredyty i paźzyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): rź:.".P.rz'.'4?..?z.ł'-zrz,ł.

fł ,z,ł.2Ąę /?/,ą ,ę{/?a/I/r

,/7/"-5ćzł?r'//4 y€3ó,ą

Powyższe oŚwiadczenje składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233

prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci'
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(miejscowośĆ, data)
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1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy |ub zatajenie

