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SWIADCZE\TIE MAJA,TKOWE

radnego qniny

(miej scowosc )

Uwaga:

]' osobd składająca oświadczenie obowiązana ]est do zgodnego Ż prawdą' staranneqo i zupeŻneoo
Llypełnienia każde] z :rubryk.

2. Jeżeli poszczeqó.lne r.ubryki nie znajdują jł konkretn\.m prŻypadku zastosowania, naleŻy \łpisać
.,nie dotycŻy?'.
3' osoba składa]ąca oświadczenie obowiązana jest okIeśIjó prŻyła.Leżnośó poszczeqó1nych 5k]adnlków

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maJątku objęteqo małżeńską
ulspó1nością ma j ątkową.

4. oświadczenie o s]:anie majątkow1'm dotyczy ma]ątku i,/ kraju i za gIanicą.
5- oświadcŻenie o stanie ma] ąt ko!r].,ll] obejmuje również wierzyte'Lności pieniężne.
6' W części A ośł'iadcŻenia uawarte są informacje jawne, w cŻęści B zaś info]:macje nieja\Ą7ne

dotycŻące ad:resu ŻamiesŻkania składająceqo oś\,'iadcŻenie oraz mlejsca położenia nieIuchomości-

cZĘSĆ A

Ja. niżej podpisany(a)' llAR nnr<+ GiL
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowel

po Żapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoIządz.ie gRninn]Ąn (DŻ. U- z 2oa7
r. Nr 142' po". 1591 oraz Ż 2oo2 r. Nr 23, paz. 22a, Nt 62, paz.558, Nr 113, pou - 984, Nr 153'
paŻ' I2'/ 1 i Nr 214, poŻ. 1806), zgodnie z a|t- 2Ab| tej ustawy oświadczam' Źe posiadanr v'chodzące
w skład ma]żeńskiej lrspólności majątkowej 1ub stanowiące mój na.]ątek odrebnv:

zasoby pieniężne:
- środki pienię żne

..LU.f-'Ał .

I.

ŻqIomadzone w waluciE po1s}:iej , .r).Q-g: .cł
.U..Ę A.Ł] .\2.) C.l ....ą'u,..O c1.Lr.

- środki pieniężne zgromadzone w v,/afucie oi,."l , '|'J.i

v
...--. na klrore:

1. Dom o powieIŻcbni:

t!'tul pr.awi,.,':

2. l{ieszii..: e

tiaua ar.;w.-t:

ii -

m]7 o wariości:



-|

3- Gospodarstwo rolne:
_'odŻój gospoda-sLwe: ._.'
o waIŁości:
:rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytu}u osiągną}em1ęłam) w roku ubieg}}m prŻychód i dochód w wysokości:
4. Tnne njeruchomośc'i :

tytuł prawny:

TTT-

1. Posiadam udziały w spółkach hand.Lowych z udziałem qrninnych osób prav'nych ]ub przedsiebiorców.
w któ'vcb uczestniczq lakje oio9y - należy podac 'icŻbe j -niLenTa udzi.low:N.tF .. Dot-k(ZY....... .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10* udŻiałów w spółce;

z tego tytułu oslągną}en(ęłam) w roku ubiegl]łn dochód w \łysokości:

2. Posiadafl udzia4Łfi 
- 
inn{clr spólkach hand'lolrych - na]eży podać licŻbę 1emitenta rrdziałów;

.h0',5.....'o]. .YLęry

z tego t],tułu osiągnąlem (ę1am) w roku ubieg}j,.tl dochód w wysokości:

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlo!.7ych 2 udŻiałem gminnych osób prawnych fub p:rzedsiębiorców.
\^, ŁŁórych uczestnicŻą takle osoby - należy podać Iiczbę i emitenta akcji:

l...l.i t-. ...P.(j.>.t JĄ.D.Ą ą

akcje te stano\'ią pakiet większy niŹ 10* akcji w spółce:

z tego tytułu osiągną}em(ęłam) w roku ubieg}\Ąn dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w_ innych- spółkach handlowych - na1eży podać ]icŻbę i emitenta akcji: ...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}Ąn dochód i' tłysokości:



}i_abylem (am) (laby] mój małżonek, Ż wviączenrem mienia przynależne9lo do ]ego inajątku odiębnego)
od Ska].bu Państwa' anneJ państwoweJ osoby prawnej' jednostek samorządu telvtolia.Lnego, 1c]-r

Ż\{iązków 1ub od komunalnej osoby p:rawne] następujące mienie. które pod]ega}o zbyciu w d.odŻe
prŻetalgu - na]eż'y podać opis mienia i datę nabycia. od Logo:
.i.,.,.r_... I,rc i..V Li.\a

z innlmi osobami

u tego tytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubleqł\Ąn przychód i dochód w

2- Zalzadza^ działa]nością qospodarcŻą lub iestem przedstawiciefem
działa-lności (nalezy podać formę prawną i p.zedmiot dzia'Łalności) :

wysokości:
pełnomocnikiem takle]

- wspó]nre z inn}1l1r osobami

Z tego tytu}u osiągną}em(e}am) w roku ubleq}}m dochód \^' wysokości:

VTI.

i.l r r>
'{ soolldc} 'd'd'ouych 'nćZ\uo, siooJioó spo'\i : .'_-..'.?

_ jestem cu łonkiem zarządu {od kiedy) :

jestem członkiem r:ady nadzorczej (od }:1edy) :

- jestem cułonkienr komrs]i rewizyjńej (od k1edy)

z teqo Ł\rtułu osiąglnąłem(ełarn) w roku ubiegł\.n dochód w wvsokości:

VTTI.

lub zai ęć, z

ąa



składnikl mienia ruchomego

należy podaó markę, mode1 i
o wartości powyŹej 10

rok p.odukcli ) : .|J.
000 :lotvch (w;E. Po

plz!'padku DoiaŻdów

2-i.Ą.D/+ v mechanicŻoych

Żobowiązania pienięŹne o waItości powyżej 10 000 złotych, W t\,m zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz waruoki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo7 w zwiąŻku z jakim Żdaazeniem, w ]akle]
wysokości] : '.. '. '. ...- _ ' _ -..i.KR='.?T''n' Ń.ł.59Ke,; Cj i 10. Ó:Ó.o
l.\.Ą ...z.^Ku.P-....N..t.F. Łęł.CHr2tLo.>.Ci.
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