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1' osóba składająca oświadczeni€ obowiąŻanajest do zgodnego ż prawdą sta.ann€o iztlpełnegowyp€łnienla kaźdej z rUbryk'

z. .leiell p:szczęótne rubrykj nie znajduiąw konkretnym prrypadku żastosowania, naleą/ wpisać !!Ę
3. osoba 5kładająca ŃwiadcŻ€nle obowiązanaiost okrąśtić prŻynaleźność poszczególnych 6kładnikówmajątkowych, dochodów izobowiazań do m4ątku odĘbneóo i majtir<u oĘęrego rnałe'tsłąwspólnością lhaiątkowł
4 oświadczenie o 6tanl6 maJątkowym dotycry malątku w kraju i za granicą.
5. oświadcz€nie o stani€ ltlajątkowym obejmuJe również wierz!ńelności plenięźne.
6. w cżęści A ośwladcz€nia żawańe sa infoBnacjojawne, w częścl B zaś lnformacj€ nlójawne dotycząceadrcsu zamleszkanla 5Hada1ącego oświaacz.nń ora. ml.i.'"" połoi"ni"ii"łl'r'.."s.i.

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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/aiqŚ@cć

.J.r,lu*oi"ę

czĘŚÓ A

Ja' niżej podpisany(a), 
..

uodzony(a) ł;- r-
i nazwisko o.az nEżwbko

nienią sl8nowlEko lub

T--L"JT:"-iĘrepisaml ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samożądŻie gminnym

?21;]Y-1ri. ro?2:'' Nl 23, poz' 22o' N.62' poz.558, t'lr tts. poz' seł'-rur ld:,
l1li)_19T"ii z ań. 24h tej Ustawy oświadcŻam' ż€ posiad€m wchodzące w składhająrkowe] lub stanowiąc€ mój majątek odrębny:
t
zsobl Ńł(:żE:
-środkjpieniężne zgromadzone wwalJcie polskiej: 4^( ,l, {urrr,-v*-*--*****

(Dz. U. z 2001 t.Nt 142,
poŻ. 1271 i Nl 214, poz.
rnałżońskiej wspólnoścl

pjeniężne zgromadzone w Waluci€ obcej:

- papiery Wańościowe:
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c) (] m 2' o Wartośc:-'J-'
3. Gospodarsh^/o rolne:" #il#ffi:, -ł:!--g(sLc,,r powieŻchnia:

o wańości| '-]I-J_

Muł prawny: -
Z tego t}łułu osiągnąłem(ęłar}) w roku ubiegtym przychód ; dochód w wysokości:

4. tnne nterucno.noscl. J J ,

Mieszkanie o powierŻchni:

ty,tuł prawny:

powieę chnia:

o Wańości]

tltuł prawny:

lłt
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z Udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców, W uczestnicątakie osoby - należy podać liczbę i emitenla

a

udziały te stanowią pakiet Większy niż 1o% udziałów w spółce|

Z tego ty'tułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościI

2' Posiadam UdzialylW irinych spółkach handlowych - należy podać liczbę l emitenta udziałóW:
tv, ( r\"{,,-t

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: ą

M
1' Posiadam akcje w spółkach

przedsiębiorcóW, w
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

,1/t\< o( o
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akcje te stanowią pakiet Większy niż 1o% akcji W spółce: 4lĄ ( 4,ń*r---*-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w WysokościI

' *:::T 
":i:y'Jnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emiienta

z tego vtułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoŻądu
terytorialnego, ich związków lub od komUnalnejosoby prawnej następUjąc€ mienie, Kóre
podlegało zbyciu w

ł,) ę n(" ą
ze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo|

M.

1. gospodarczą (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

:9:l; " "o*nłym 
pzychód i dochód w wysokości:

z tego Mułu o
()

Z tego Mutu

(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód W wysokości|

-wspólnie z innymi osobami:''''''''ł'9n-' q'' 6{ 6' /y2'

rWs rnloffi nlsp' Żo'o 
' 
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W spółkach hand|owych (nazwa' siedziba spółk]): -.- 4'x,L 2 o(o

-jesre.. czronkier za?"d",; k:;;tl-." 
- 

.l&i'r..:.ll;.-{". i; - -_-.
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-jestem cŻ]onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

z t"go tlułu osiąg;|l".(a;'.,)' ,"ńbi";łń d""hód ; "y;,d- ,^ ę ]fi'łka.n_ '',) ;)
v[t

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia tub innej działalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiyanych

'$'?' r'\ ł L\ Ą tLt-
Jo MUłU:
'';'ft,lh

D(
składniki mienia ruchomego o wańości po\Ą,]rŹej 1o ooo złotych (W prŻypadkF pojazdów
mechanicznych należy podać narkę, model i rok o.odukcji) ..ł.'x. dr l.y.r..3t .

x
zobowiązania

o€z warunki,

wysokości):

pienjężne o

na jakich zo
ą,u'Q

Wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
s#l:{lżehrP- (wobec kogo, w związku z jak]m zdazeniem, w jakiej
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Powlsze oświadczenie składam świadomy(a)' ż na podstawie alt. 233 $ 1 Kodeksu karaego zr podanie niepawdy
lub zatajenie prawdy grozi kam pozbawienia wo1ności'
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(miąscowość' data)
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