
OSWTADCZEI]rtr MAJĄTKOWE
radnego gminy

. .. dnia

Uwaga:

1' osoba sk}ada]ąca oświadcŻenie obowią.ana jest clo zqlodnego z prawdą? starannego i zupełnego
wype}nienia kaźdej 2 Iubryk-

2' Jeżeli poszczególne fubr.yki nie Znajc]ują w konkretnym prŻypadku zastosowania' na.Ieży Hpisać
.,nie dotycz!"'.
3' osoba sJ(]adaiąca oświadcŻenle obowiąŻana jest okreśtić przynaleŻność poszcŻegó]nych sk}adnikóql

najątkowych, dochodów i ŻobowiąŻań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością mai ątkową.
oświadczenle o stan-ie mająikowyfi] dotyczy rnają]-ku w kr.aju i za granlcą.
ośwladcŻenie o stanie rna j ąt kow].'rn obejmuJe również wierzyielności pieniężne.
l'v cŻęści A oświadczenia Ża'!łaIte są infor.macje jawne, w cŻęści B Żaś info.macje niejawne
dotyczące adlesu Żamieszkania skł.rdającegc oś''iadczenie oraŻ niejsca połoźenia nieruchomości.
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'fa, nizej podpisany (a)' . 9h'',.vo*'u, u.. }, *. )ł m- . . . .Ę'-. p.k
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' ona ; 1az|]'' Śvo o:_ z .la zwi slo rodowe|

- t s.c.[r.o *u+.( :." .;*r;h"A

inie]sce zataudnienia, stanowisko lub funkcl.t)

po Żapoznaniu się z przepisami usia,.'y Ż dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie qTninn].m (Dz. U. z 2Oa1
f' Nr 142, poz' 159I atez z 2aa2 r. N].23, paŻ. 2?-a, Nr 62, paz' 558, Nr. 113, poŻ. 9B4l Nr 153'
pÓz' 12]1 i Na 214. pou. 1806)' Zgodnie z att. 2Ąh tej r'ista'Ńy oświadczam' Źe posiadam wchodzace
V7 sk}acl :nałżeńsk1ej wspó1ności majątko''ej 1ub stancw1ące nrói ]naiątek odrebnv:

Zasoby pieniężne:
_ ś]rodki pieniężne zqiromadŻone
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,ł ''a] ucie polskiej:
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- środki p'ieniężne zgromadŻone w walrrcie obcej l

- papreIy wartościorłe:
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.1 , Gospodarstwo r.olne:
: oo2o oo ooo '' '| ł'ó: _ . . .Ń.,.*. ....., powierzchnia:

rocizaj zabudowy:

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąiem(ęłam) w Ioku ubieg}yni p].zychód i dochód w wysokości:
4 _ I nne nletuchon?Ści:

".-];;;'..'""ĆD;.r-ło. ''\ł9. c'',.oB€......9. . J--. ' Qc2 o..-.,-'u"""
o wartości: .... '. -.. - \o k 7Ó"'Ótxe
tytul p-rawny;

TII.

Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) w ].oku ubieg:ym dochód n' wysokościi

2. posiadam udŻiały w _ należy podać _Llczbę i emitenta udzia_łów:

Z tego tytułu osiągnąlen(ęłam) w roku rrbiegł),m dochód w \"'ysokości:

.cl
"Ę

1- Posiadam udziały w spó}kaeh handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębior.ców,
V' {.o'vc5 ufzes'. e'?? l,] i_ osob} -fiasizv pooac _'c7bę t.m]le.LJ Udz:alow:- ll 1\

... iV.,.:ę... ..<1.oĘc1

1[
udzialy te stano\a,ią pakiet więksŻy niż 10* uduiałów 

" ""a;."; ....-......'.-...-.....-'...

IV.

1. Posiadam akcje w spó}kach handloł'/ych z udŻiałem gminnych
!r któIych ucŻestniczą takie osoby - r1ale'ly podać ficzbe

osób prainnych ]ub plzedsiebiorcóW,
emitenta akcj i:

akcje te sŁanowią pakiet większy niż 10ż akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąlem(e}am] w Iołu ubiegł\.m dochód 
'v 

\ły5okości:

nafeźy podać ].iczbę i emitenta akcjii
.\.Y.(. )9.. . . .Y't .(').[4.('.!Ątl..r.....1

Z tego tytułu osiąqinąłem(ęłanl W roku ubjeg}\.fi docbÓd| W wysokości:



V.

Naby}em(am) (naby} nó] małżonek/ Ż wyłączeniem mienia przyna]eżnego do jego najątku odrebnego]
od skarbu Państwa' inne:l państwowej osoby pr.awnej l '-'ednostek samorŻądu telytoriafnego, ich
związków lub od komunafnej osoby prawnej następujące mienie, które podfega}o zbyciu w clr:odŻe
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: .

VT.

fu6:ru:5;Ć::: ::::: :::::: ] ::::*]:: ::::]
a1ności ) :

Z tego tytułu
2. zarządŻam

dzia1a1nośc1

- osobiście

!na-eŻ/ podac 
''or$e pra\''nd i 7ołzfariot oziala]rosci] :

... lU.,.*. d o!"Y
....-...t.

os aągnąłem (ęł an) w roku ubiegł!,1n prŻychód i dochód w

działalnością gospodarczą Lub jestern plŻedstaw'icielem peinomocnikiem takiej

- wspólnie z inn]mL osobani

Z tego tytu}Lr osiągną}em(ęiam) w roku ubiegł},n dochód w 1.'ysokości:

VIT.

- jestem czfonkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem cŻ:onkiem r.ady nadzo]:cŻe] (od kiedY) l

_ jestem czlonkiem komisji t:ewizyjnel (od kiedy) i . -... -.

Z teqo tytu]u osrągną}ern(ę}am) ioku ubiegł]Ąn dochód w wYsokości:

V]II.

Inne dochocy o:jiągane z tytu}u zatrudnienia 1ub innej działalności za.obkowej l\)b za)ęc, z



TX.

składn]ki mienia ruchomego o wartości powyź€] 10 000 z1otych (w p].zypadkLr Pojazdów mechanicŻnvcb

x.

uobowlązania pienieżne o wartości powyżej 10 000 złotych'
oraz warunki' na ]akich zostały udŻielone (wobec kogto, w

w t}m zaciągnięte kledyty i pożycuki
z\}liązku Ż jakim zdarzeniem' w jakiej

.... ;a . At',.qoo



PowyżsŻe ośNiadczenie składam śwradomy(a), iż na podstawie art- 233 s 1 Kode].su kai]nego za
podanie nieprawdy lub zatajenle pra!'dy grozi kar:a pozbawIen]a woLności_

€-,*ł!'=.. '42.o .q '.2o,( o
i.'"(sl.o"o.c, out" I


