
oSWIADCZENTE MAJĄTKOWE
radnego qminy

Uwaga:

1. osoba składająca ośwladcŻenie obo\'iąŻana
wypełnienia każde j z rubryk.

3t eQ.|\t o,.," 
'f 9. .', 1. :.::t ?.

(mie'i scowość )

zgodneqo z prawdą, stalannego i zupełnego

2. Jeżeli poszczegÓ]ne rubryki nie zna]dują w konkretnlm przypadku zastosowania, nafez/ Wprsac

.,n1e dotyczy".
3. osoba składa]ąca oświadczenie obowiąZana ]est okreś1ić przyna]eżność posZczególnych sk}adników

majątko','ych' dochodów i Żobowiązań do ma] ątkrr odrębnego 1 ma]ątku ob]ętego ma}żeńską

wspó]nością ma] ąt kową.

4. oświadczenie o stanie majątkow}.m dotyczy majatku w kra]u i :a qIanlcą.
5. oświadczenie o stanle majątkow\.m obe]muje równ1eż wlerzyteLności pleniężne'
6. W czgści A oś!'iadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś infoImacje niejdwne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poiożenra nieruchomości.

cZĘśĆ A

'7 p1_r.ryo4r_ t-{)pi'ztC,c fX't,Jd, a e poop sdr r

(imlona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się Ż plzeplsami ustawy Z dnia B narca 1990 r. o samorządzie gminnlm (Dz. U. Z 2001

r. Nr. 142, poz. 1591 oraz z 2402 r. Nr 23, poz. 224, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
paz. 7217 r Nr 214' poz. 1B06)' zgodnie 2 art. 24h te] ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

r'l sk}ad małżeńskle] wspólności ma]ątkowe] lub stano''lące rnó] majątek odIębny:



3. cospodarst\ro rofne:
roduaj gospodarstwa: ........*.!
o sdr L osci :

-odzd Ż-b-dowy:
'yrul pr.wny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w

rv '

1. Posiadam akcje w spółkach handLowych z udziałem gminnych osób pralłnych lub przedsiębiorcó!',
w których uczestniczą takie osobY należy podać liczbę i emltenta akci1:

..... .Lql.t'......'ł!:2\.'1oz"1

akcje te stanowlą pakiet większy niż 10* akcji w spółce:

Ż tego tytulu osiągną]em(ę]am) w roku ubiegł!m dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand1owych - na1eży podać 1iczbe i emitenta
. Lv t !ł. .?i.-I.qC/: t
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1. Prowadzę działafność gospodarczą (na]eŹy podac formę prav,/ną i przedmiot dzia}alności):
.......!J.l.l_ł'..'?;)!h|!.ę/ ..

- osobisc e

;.;_;_...,;; ;"."".; .... .... ... .. ... ...... .. . ..

Z teqo tytu]u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg]\,m prZychód r dochód w Wysokości:
2. zalządzam dzrałalnością gospodarczą lub jestem przedstalłicielem pełnomocnikiem takiej
dzid1--ności ,rd]e', poddć Iolm- pIakra : przedr-_ot dz'a1a]lqsci|: ......

..uY...L>- . Q::.r.ł.( ! ?/
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z tego tyttrłu osiąqnąłem(ę}am) w i.oku ubieg]\,m dochód w wysokości:
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- jesr-m cTlonkiem komisjj r-w'7y neJ od Li-d\': ......
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Składnikl mienia .uchomego o wartości powyżej 10 000 Żłotych (w prZypadku pojazdói^' mechanicznych
."'eŻy podac marke. model i rok plodu].c'' |): .....

tł.(.q.. . Qłll?'l.:1.

x.

zobowiąŻania pieniężne o wartości powyżej 10 000 z}otych' w t\.m zaciągnięte kredyty i pażyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzie1one (wobec kogo, w związku z jakim Żdarzenien' w jakiej

:::::::]]' . .. . 
';C= 

.ę.-'rą.ą -:1



PoWyŻsze oświadczenie
podanie nieprawdy lub

składam ś!.]iadomy (a) , iż
zataj enie prawdy grozi

t':, Zj( Z

na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego
kara pozbawlenia wolności.
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(mi ej scowośc, data) (podpi s )


