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ZtrNTE MAJĄTKOV,]E

radnego qrniny

.-1 / L /.1 :1..'L-'/ l-/< /. L

(niej scowość)

Ą-

5.

6.

czĘśĆ A

Ja. ni żej podp1sany łe_) .
/27/?/2''A-tr Cłłzs:zzzzozł5r/

(.imiona i nazwisko olaŻ nazwisko Iodowe)

u.odzony(_+ł . .. .e , ../z.s.zo.?.łz2.q. "-7 
?-5.Q ,,/ D //-,,?/?ać/

po Żapoznaniu się z

r. N. 142, poŻ- 1591

paz. 7217 \ Nr '21Ą,

l'! '.l ad ma.lżeńskiej

zasoby pieniężne:

(nliejsce zatr:udnienia, stanowisko lub funkcja)

prŻep-isa''ni ustawy z dnia B malca 1990 r- o samoIządzie qminnyn (Dz. a. z 2aal

Ótaz z 2oo2 r. Ni 23, poz- 22a, Nr 62, pÓz- 55B, Nr 113' poŻ. 984/ Ni 153.

poz_ 1806), zqodn-ie z art. 24]n tej ustawy oś iadczam, że posiadam \'7chodzące

wspólności nrajątkowe] lub stanowiące mój najątek odIębny:

_ środki pieniężne zgromadzone

?rĘ(.. ./Ź2ć.!'z..'
' . . . /. . . . . 2a?"22- {a/. U.zą'
' śr.odki preniężne zgromadŻone

w walucie polskie
.7/4?1I.ę?..2
...Z!r.a:alĘ.t..
w walucle obcej:

/5' 0ł łc/u
dnia

Uwaga:

1. osoba składająca oświadcZenie obowiązana jest do zgodneqo z prawdą, starannego i zupełneqlo

wypelnienia każdej Z rub.yk-
2. Jeże]i poszczegó]ne rub].yki nie zna]dują w konk.reln]nn przypadku zastosowania, na]eży wpisać

ni. a^t\/.?1/ł

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś'lić przyna.Leżność poszczeqólnych składników

majątkowych| dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego r ma]ątku objętego na}żeńską

wspóLnością mają]:kową.

ośwladczen.ie o stanie mająlkow}'n dotyczy najątku w kraju r za gTanicą.

oświadczenie o stanie majątkow}m obejxouje równieŹ wlerzytelności pieniężĄe'

W cŻęści A oświadcŻenia za''arte są infcfinacje jawne, w części B zaś lnfolTnacje niejawne

]otvczące adresu zamieszkania składająceqo oświadczenie olaz ftLiejsca połoŹen1a nieluchomości.

- pap1eiy waltoścj.olfe:
2072?a ? L/" "''"'-'r'

II.
1. Dcm o powle.zchni: ,-zzE .2c;7?.c,''i./^z, o r'altości: --.-Ż-/€- ..,?pz"Qt?
tytu.! prawny:

2. Mieszl<anie

tytui prawny:

:5....ea.p.7?./4
f2z'-,'7 łza r ,l



l. cospodarstro rol ne :

' o! 'oj J :po.]Ć_j:ł:: -. -.. '..'..''/':'.
o wartcści: l

rodzdj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu o5iągnąlem (ęłan)

4. rnne nieIuchomości:

/7/E.

w roku ubleqlrm przychód i dochód w wysokości:

r?/,/- 'L'Q,'7 c/L2/

o waItości: .2ć2,.z'/ć,(;/

tytu] prawny:

1- Posiadam udzialy w

w których uczestniczą
spółkach hand1owych

takie osoby - na]eży

II1.

Z udzia}em qninnych osób

podać liczbę i emiteota
pr:a'7nych iub prŻedsiębiolców,

r7/ź= .-2.az-?ąF
udziały le stano!,/ią pakret większy oiż 109ó udzia}ów w spółce:

Z teqo tytuł'u osiągnąłem (ęłam) w
./7/t-.. . *22?C?;/

2. Posiadam udziały w innych spó}kach handLowych _ naIeży podać 1ic2bę i emitenta udziałów:

Ź7./ć...ł)/Ż€/.c7.
z tego tytułu osżągnąłem(ęłam) w roku ubieqł}.n dochód 1' wysokości:

/7.2s .Qu.rzcz7

IV.

1. Posiadam akc]e w spółkach hand1owych z udziałem

w których uczestniczą takie osoby _ na]eźy podać

gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
Iiczbę i emitenta akci i:

/ /12=

".ąl?ą.!/
akcje te stano!'ią pakiet większy niż 1o3 a]<cji w spółce: r14- a O.z?"-'' L/'

z cego EaLlu osjaqnal-m(elam. w aoklr uoiegtym docaod '" wYsokoscr:

.r/4. 2a.27(ł?
2_ Pos iada]T akc'ie w innycn spollach hanolowYch _ naLe.y poddĆ lLczbę i emice_rta akcJ ':

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłaln) w roku ubiegł],'m



Nabyl__m (am) (nabyj mó] małżonek' z wvłac:eniem mienia pizynaLeznego do ]eEo majątku odr.ebneqo)

od skarbu Państwa, innej państwowe] osoby pł:a!'nej, jednosiek samolządu te.ytorialneqo' ich
związkónl ]ub od komuna]nej osoby pIawnej następujące mienie/ któie pod]eEta.lo ZbYciu l' dIodze
pfzetarqu ' naieży podać opis mienia i date nabycia, od kogo:

MZ--. -Zać7'C,+.

VI.

1. Proładzę dzia'Ła]ność gospodarczą (na1eży podac formę paawną 1pIzednriot działalności) :

osobi.cle -...ft.a?I.....Zazt{ł!/

- ''spó]nie z inn}mi osobaml t/ć
z tego tytułu osiągrnąłem (ęlan) w roku ubiegł}an pr
2. zatządzaJd cĘiala.lnością qiospodarczą tub jestem przedstawicief em

działa]ności (należy podać fomrę prawną i przedmiot działa1ności)i
pełnomocnikiem takiej

- osobisc ie . . . .t//ś .

wspolnie z innl.mi osobaml

Z tego tytu.Łu oslągną.łem (ęłam) w roku ubiegł\.n dochód w wysokości;

VTT.

W spółkach hand.lowych (naz!./a, siedziba spółki): _-

- 'J*stem członkiem zarządu (od kiedy) :

- jestem człgnkiem rady nadŻorczej 1od kiedy) :

t7,.zs u"1.r.u.1./

_ jestem cŻ}onkiem komisji ae\'lŻyjnej (od kledy) :

Z teqo tytułu osiągnąłem(ęlam] ,.7 roku U].iegł]im dochód w ,r'ooor"'.4?L€.

VI11

1rrb zajęc,
kwot

3. /. E-.T13. . . .1<..Ż.2Z7€6^O -



IX.

sk.tadniki mięn1a luchomego -o waItości powyżej 10 000 z1otych (w pIzl.padku pojazdów mechanicznych

należy podać ma.kę, model i Iok produkcji) : . - -....
' . . . . .ź ę/??.Q &?o. a . . . . ćĘ.O. /. ?a z}.9. . . . :za.Y.Q f.p . . . ){L*"/. "t. . .

....R Ó. K. .' r24.412ć/ /<z' /. . . . -zo.o.9
./

x.

zobowiązaoj.a pien-iężne o nrartości pol.Jyżej 10 000 złotych' t' t}Ąn zaciągnięte kredyty jL pażyczki

olaz lrai1rnki' na jakich zostały udzielone (wobec kogio, !,l zwląŻku z jakim zdarzeniem, w jakiej



Powyższe oświadczen.ie

Podanie nlepra',rdy fub
5k}adam ś1./iadomy(a), iż
zataj enie prawdy qrozi

na podstar'.rie art- 233 S l Kodeksu karnego
kara pozbawienia wo]ności -

2/rr" 2., 73.".O.q. ZA.r'?
(ńjei scowośc. da:a)


