
oŚW]ADCZENTE MAJĄTKOWE
qminyradnegoEIURO

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadcŻenle obowiązana jest do zgodnego Ż prav'dą' starannego 1 zupełnego

wlT)e}nienia każdej z rubryk _

2. JeżeLi poszczególne ru]rIyki n1e znajdują w konkretn].m prŻypadku zasŁosowaniar na1eży wp.isac

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest

najątko!r'ych, dochodów i zobo'^'iąuań do majątku

wipófnością ma j ątko\,7ą -

4. oświadczenie o sŁanie majątkowym dotYcŻy majątklr w k:raju i za q:ranicą.

5. oświadczenie o stanie ma]ątkow}.m obejmuje ró'.lnież wierz\.tefności pieniężne'

6. W cŻęścl A oświadczenia zawaIte są informacje ja''ne, w części B zaś infomacje niejawne

dotvczące adresu zamiesŻkania składającego oświadczenie olaz miejsca po}ożenia nieruchoności.

(mieisce Żatrudnienia/ stanowisko tr.ab funkcja)

po zapoznaniu się z p:rzepisalni usta!'y Ż dnia B mar:ca 1990 r. o samorządzie gminn\rm (Dz- x- z 2oaa

r. Nir 142. paz. 1591 araz z 2002 r- Nr 23, paz- 22Ot Nt 62, poZ.558, N. 113, poz" 984, Nr 153.

poz- a2]7 .i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z ar.t- 24].l tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące

w sk}ad małŻeńskiej wspólnośii majątkowej Iub stałov'iące mój ma]ątek odrębny:

cŻĘŚĆ A

Ja, niżei podpisany (a), 7I)7 ńt{,ĘŁł. -. . plYqęr.qj
(iniona i nazwisko oraz nazintisko rodo\te)

_ środki Pieniężne zgIomadzone w r'alucie obcej: . -.lu-L'€ -Eź|vCZ'.(. - - - - -'

- oapier/ uorLoscro!.r-: . -iJi (J. . .:D* tY.\ a-'(- . - "

na ŁwoLę:

1. Dom o powierzchni:
TI.

n2, o warŁości:
tytuł pia$tny:

2. Mieszkanie
Łytu} prawi]y:

\\.
'.1

lrrLiej sco ośĆ)

okreśfić pIŻ\.oa1eżność poszczegó1nych sk}adników
odrębnego i najątkrr objętego na}żeńską

.h,€ ..?5.'!c?t1..



3. Gospodarstwo rolie:
.odzaj gtospoclarstwa: _..LUl\jł'--.9.'.ięrr?{. --, powierzchnia:

-:-:l

rodzaj Żabucolry: . -.--.-...
t:-Luł prawny:

przychód i dochód w wysokości:

ał,!łó? .!a'|, . . . t':'\ u'&i). ć-'.Lł1,t.L.{.lŹ .

tytuł pralĄ'ny:

1. Posiadam udzialy w

i' których ucŻestniczą

III.

spÓłkach handfowych z udziałem qrninnych osób

ta|ie osoby - na}eŹy podać licŻbę i emitenta
p.alłnych 1ub pr2edsiębio.có\',
udzia}ów:

.{łi.ę,. .. .cŹ{ r'-_i.

rrdziały te staĄowią pakiet i"7ięksuy niż 10t udŻiałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubieg}\m dochód w wysokości:

2. Posiadarn udzjały w innych spó}kach handlowych _ należy podaĆ licŻbe i emiteota udziałów:
...... il/!Lr... \l( /-\.:l.UY V

Z Łego Łytu}u osiągnąłem {ę1am) w roku ubie91\.m dochód w wysokości:

Lłj i t: I;,--'j-V rr rł

TV.

1. Posiadam akcje w 5półkach handlolrych z udziałem gminnych osób p.awnych hń prŻedsiębio].ców,
t' których uczestniczą Łakie osoby - należy podaó 1iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanorłią pakiet większy niż 10Ż akcji w spó}ce:

Ż teqo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}.m dochód !.' vrysokości:

I i ltl* ill:: l-::: :::l:::: Tll:g::
należy podać Iiczbe i emitenta akcii:

R'{.\rtv
Z Łeqo tyŁu}u osiągnąłem(e}am) w roku ubiegł}m dochód \' t'ysokości:



V.

Nabyłen(am) (nabył mój małŹonek' z Nyłączeniem mienia prŻynależnego do jego lltajątku odrębneqo)
od skarbu Państwa' innej państwowe] osoby prawnej ' jednostek samorządu terytoria]nego, ich
z)łiązkó\ł ]ub od kornunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
p'lól_al 'L no'eży po ioĆ op-s r:on]a l daŁe rabycLd, od kogo: fir_vr.r_.(r' ł.. -.eilp*1 v. -''-

1- P]:o}radzę działaIność gospodarcuą (należy podać folmę prawną i przedmiot dzia}alności):
.tlri ..... PJ:tif:1.

.osobiś-ie

lvspólnie Ż lnn\,mi osobami

Z tego tytułu 05iągnąłem(ęłam) w roku ubiegł].m przychód i dochód iv v}ysokości:
2- za]:ządŻalrl dzialalnością gospodarczą ]ub jestem przedstawlcie1em pe}nomocnikiem takre]
dzia}alności (należy podać fome prawną :i prŻedmiot działalności) : . _ -. ' - -

. ivitr...pr,ivc-r1y.
osob]ś_ iL

_ wspólnie z inn\.mi osobami

Z tego tytułu osiągną}em(e}am) w Ioku ubieq.ł]m doc]ród W wysokości:

VTT.

W spółkach hand-Lowych (nazwa, s1edziba społłi) : . - 'L!J.l3

' -esten c ronki r TdrrcdL (od kiedy) :

jestem członklem rady nadŻolczej (od kiedy) : .. . '.. . -

- jesŁem członkie konlsji rewiŻy]nej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągną}em(ęłajn) 1ł roklr ubiegł].n dochód w wysokości:

V]]I.

I't\|
>.r -..:..'- '



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości po'vyżej 1o ooo "łotych (w pIz]padku pojaŻdó}ł mec}ran.icznych

zobowiązania
oaaz rrarunki,

pleniężne o wartoścl powyżej 10 o00

na jakich zostały udzielone (wobec

Żłotych' w t\rm zaciągnięte kredyty i poźyczkl
kogo/ w zwrązku z jakin zdaiŻeniem/ ]^l jakiej

wysokoś'ci ) :



Powyż'sze oświadczenie składam świadomy (a) . iż
podanie nieprawdy 1rrb Żatajenie prawdy gioŻi

na podstarie art. 233 S 1 Kodeksu
kara pozbawienia wo1ności

te/'fr 9 ł. {t,&.'.? Cl'y. B'
(mieiscowość, data) (podpis )


