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WIADCZENIE MAJĄTKOWE
radneqro qminy
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Uwaga:

1. osoba skladająca ośwladczenie obowiązana jest do zgo.inego z prawdą| starannego 1 zupe}nego
!'J'pełnjer}- k-żdej 2 rLlb!y]<.

2' JeŻelt poszczegófne rublyki nie Żnajdu]ą w konkietn}m przypadku zastosowania. naIeży łtpisaĆ
.,nj.e dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obo\'iązana jest okIeś1ić przyna]cŹność poszczególnYch sk]adników

majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i najątku objętego małżeńską
łspólnością najątkową.

4. oświadczenie o stanie majatkovJym dotyczy rnajątku w kraju i za gran-rcą.
5. ośwradczenie o stanie rnajątkow},rn obejmuje lóUnież \łierzyt'e1ności pieniężne.
6. W części A oświadcŹenia zawarte są informacje jalrne, ł części B Żaś informacje nieja!'oe

dotyczące adresu zamieŚzkania sk}adającego oświadczenie oraŻ miejsca po}ożenia nieruchomości.

(niejsce zatrudnlenia, stanovrisko 1ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dńia 8 ma}:ca 1990 r. o sarnolządzie q,ninn}ryn (Dz. U' z 2001

r. Nr 142, poz, 1591 araz z 2002 r- Nr 23, poz. 224, Nr 62, poz. 558, Nr: 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 72'7l i Nr 214' poŻ. 1806) ' zgodnie z alt. 24h tej ustały oświadczam, że posiadam wchodzące

1.l sk}ad nałżeńskiej wspólności majątkolrej 1ub stanovriące nó] majątek odfębnyI

I.
Zasoby p]ien1ężne:

- środki pienj'ężne zgrotnadzone w wa1ucle po1skiej:

(miej scowość)

czĘśĆ A

Ja' niżej podpisany(a), . .'.jdęu. /!ol,.'u'pllłfu
(imiona i nazwisko oraz

urodzonyla. ....4.{.a'a.0.łł...

? i a u wiĄ'.łó/ełósi..t2 y roł.Gąa;4* :'t!? lI !'! ł ?.( . ?e'k/ ą.ą4^

Q?9w..,

- środkl pjeniężne Żqromadzone \ł 
'alucie 

obcej: .rue'..r[nć7u,v

- papietY wartości,owe ' /I4.4.
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powierzchnia: ł,!b.ta,'

l. posiadam udu iały L'

\,' kLÓrych uczestniczą
spólkach handlo'Ych 2 udziałem gmi nnych osób prawnych lub przedsiębiolcó\ł,
takie osoby - na]eży podać Iiczbę i emitenta udzia}ów:

IIT.

tue dłfułłx

udziały te stanowią Pakiet większy niż 10t udŻlałó!' w spółce: ń,e-

Z tego tytu}u osiągDąłem {ęlarn) w roku ubiegłyI dochÓd 1.' wYsokości: -/rrŁ-..

2. Posiadam udzialy w innych spó}kach hand1owych - należY podać 1iczbę i emitenta udzia}ów:
,.t1l ł-"1 """"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegł]Ąll dochód w wysouosci: y'|40'|

1. Posiaddm akcje w spóIkach hand.Lowych

w których uczestnicŻą takie osoby -
gminnych osób pr:awnYch }ub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akc]i:

z udzlalem
należy p/oda ó

pę'"

akcje te stanoi"'ią pakiet większy niŻ 10* akcji w spółce: .ue.

Z tego tytułu osiąqnąłem (ęłam] w roku ubieg}\'m dochÓd w wysoroscL: . ' f!/L.

2. Posiadam akcje w innYc]1 spó}kach hand]owych - na]eży podać .liĆzbę i emitenta axei;: /4t-

z tego tytu}u osiągnąłem(ęlam) '/ 
roku ubieg}\.m dochód w wysokoś"i. .f!t!ł
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V.

Naby]em (am) (nabyi mój ma]żonek' z wyłączenien mienia przyna]eżnego do jeqo majątku odrębnego]
od skalbu Państt{a/ innej państwowej osoby prawnej/ jednostek samorządll terytoria.Lnego' ich
zlj1ązków lub od komunalnej osoby prali/nej następujące !denie, któr:e pod]ega}o zbyciu w dro.]ze
przetalgu - na.teży podać opis mlenia i datę nabycia, oa xoqo: n4Ł...-

l _^P_rouadze dz'r.a}a]n9ść gospod-rcza (naLcŻy podać fołmę pra\'ną i pI7edmro! dzrała]nosci):
..lt.]tw. lłvaa? /11ft!fua.u/t,|/|ą',/44npL. h?r, 4 lfucąą*ae./.?a.......
- osoblście

- wspólnie z innvni osovam]' /l4 L

Z tego tytu}u osiągnąłem(ęłam) , ,"*. *r"r"^ rPł'L
'(iN i 

"{#!#,{,{ " k!! i il..b. |łi; ł3!

gospodd!czą LJb Jes_em p!ZedsTEwi-ie]em pPl'ono.'ri k_PT t'.kiPj

!ormę p.dwną i przedmloc dzidla_noscr) , Mpe'lłt'pt/kkł..... .

łlhtd.o j fl t.u t l<.p.' A7ł a th a a lb/ ( k,/r! dtą : : łl u,d,( e fu lw

* ,łspóInie z inn}łni osobami . /.o&.

z tego tytutu os iągnąlen (ęlam) w loku ubiegłym d.achód' \! aysokaści| 
/k l,(.

W spÓłkach handfo''ych (nazwa. siedziba spórki) |?łłu....| fl.0.t?.b.ttn.'łp,4.o,q,.{'ą.qq... -."-.r.... -' -. --0.-..-.

- jestem cz}onkiem zalządu (od kiedy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej lod kiedy)': ./he.

- Jestem członkiem komlsji r:ewizy]nej oa eleavł: ł3L

Z tego tvt]]łu osiągnąlem(ę]am) $' roku ubiegł\rm

VIII.

doc ' gilł5,
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x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powYźe] 10 0oo z}otych, w tyn zaciągnięte kredyty i pożycŻk\



powyższe oświadczenie sk}adam świadomy(a), iż
podanie nieprawdy 1Ub Żata]enie prawdy groz.i

("l*lł- d'{o U, /{)uJ''" "r "
(miejscołość' data)

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego
kara pozbawienia wo]ności.


