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czĘŚć A

Ja, nźej podpisany(a),

urcdzony(a) 4 c> n. "-. -
--ź.:L!/*:-4:2!:2Ż

_środki pienĘżnę zgrornadzone w Walucie polskiej:

- śrcdkipieniężne zgromaozone w ilJie oocej:

- papiery Wańościowe.

ośWIADczENIE lvAJĄTKoWE
radnego gminy

/(-!" ".1 .... -.... .. . . dnia ./ ). 2'i. ..^;,.
(miejsceość)

.? .:
,; , ' '' .'/śz':.l?i .:, ".-.:. ': '''''' ' .
l'nlona ln.żwlsko olaz nazwisio rodowe)

1. osoba składająca oświadczeni€ obo\^J
wypełnlenla k'ałefi łl;;-'"' ""wiąana jestdo zgodnego z p.awdą staranhego i zupelnego

'. ji'JLT"'*"nl,"" rubryki n|e znajdująw konkr€tnym przypadku Żastosowanla, Ęaleźy wpisać -E9
3. osoba składająca ośwladcŻeni€ obowi

majątkowych. dochodó* i ,obo*i"'''Q*n"jest 
okrgślić pżynależność poszczogólnych składnlków

wspolnosiią maiątlołv-i. 
' ----w'{'dń do majątku odrębn€go i majątku objętego małżeńsĘ

4 oświadcŻedie o stani€ majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gaanicą.
5. oświa.lczenie o stanie malątkowyrn obejmuJe ównleż wierzytelności pl€niężne.
6' w częścl A oświadcz€nla żEweńe s. lnfo rmacj€ Jawn e, w części B zaś lnformacJe nlejawne dotyczgcead.esu zaml.szkania składając€go oświadcz,ł.ii'l*' ir"jJ* pł;i'llil[i"jn'*.n"

po Żapozna'nlu się Ż prz€p;saTi ustewv z dnia 8 ma.ca 1990 r' o satorządzie gmlnnyń (oz' U. z 2oo1 r.Nr 142,poz' 1591 olaŻ Ż 2oo2,. t'l'. zg' o*' izo' Ńió'';.; *-iili.r',Jo.':''.J,l'J'u.' oo.' 1271 iNl214'poŻ'1806)' zgodnie z ań' 24h tei ustiawv oświadczam' z" p"j"o". 
_ńń'ą"-J 

w skład mażońskiej wspó|nościmajątkowej lub stanowiące l'l1Ój mają;k odrębny:
tv zasoby phł(:are:

(m'ejsce z€trutnieńą sl6&Gi;l"b i*iaą
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Dom o powiezchni: '','' m7'owaąości| (::ę
t}łuł prawny: 

.'..... (ł,ł.t' ł:!.łą:źł,łoź:r.'.''--,
l\,4ieszkanie o powiezchni:

Muł prawny:

lnne nieruchomości:
powiezchnia: 

..._.......

Gospodarstwo rolnel

rodzajgospodarst\łaI
o wartości:

z tego Ą^ułu osiągnąłem(ęłam)W roku ub

' 
powieŻ chnia: F /' l -,

i-zr

l"rl

ćc7

ltL

o WańośĆi:

'1' Posiadam udziały W spółkach handlowych z Udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóW, W których uczestniczą takie osoby - naIeży podaó liczbę i emitenta udziałóW:

udziały te shnowią pakiet Większy niż 1oolo udziałóW W społce:

z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym docnód W wysokościI

2. Posiadam Udział w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W

al

M
1. Posiadam akcje w spółkach

pŻedsiębiorców, w których
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestnlczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcjil
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akcje te stanow]ą pakiet W]ększy niż 10% akcj w spółce:,'t .l
z tego MUłu osiągna{em{ęła11J W .okLl Ubiegłyrr doc

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać |iczbę i emitenta akcjiI

lzłt'

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwowejosoby prawnej' jednostek samoŻądu
teMorialnego' ich związków lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu W drodze pzetargu - naleł podać!pis mienia i datę nabycia, od kogoI

tłłc' :t/trź1 7z'.1

vt-

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać_formę prawną i przedmiot działalności):

zźz ? c/cńlzł

Z tego Mułu osiąg.ląłem(ęłam) w roku ubiegłym W WysokościI

-wsŃlnie z innymi osobami:

z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prŻychód i dochód w wysokości:

1'ł''ł ? e 1-- /1:'ć.= .')

2. zalządzam dziaIalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem
działalnoŚci (należy podaó formę prawną i pŻedmiot działa!ności)|

mocnikiem takiej

-Wspólnie z innymi osobami: ź.-.."^;)"" .,.
z tego Mufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przy-ch

/ć, Ć y'b,
i dochód \ł
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W spółkach handlowych (nazwa' siedZiba spółki): /2ł e 4/'6,/t-,7.'7-
--^-----** t-"-'lt---

_jestem członkjem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego MUłu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokościI

l1ne dochody osiągane z t}łułu zatrudnienia lUb innej działalności zarobkowej lub ięć' z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaŹdego E^ułu: :/- lJ

1Ć ć t'|2' ć
3?

'ó':

-jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

D(

składnlki mienia ruchomego o wańości powyźej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model irok prodUkcji):

_0-4'"złk /ł,4tlrz., 1)'lt:ł29 E

X

oraz Warunki, na jakich zostały yzielone (wobec kogo,)/ związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

Gwysokości): /lttJft:,v z;ec^ła'.z:Fł .4/a. łzo:zz.l-r'.z

,

zobowiązanja plenięŹne o wańości powyżej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredw i pożyczki
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Po\łfższe oświadczenie sl4adam świadomy(a), Ż na podstewie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podade nieprawdy

lub zatajellie prawdy grozi kam pozbawienia wolności.

,4**t ,11rź ?:a4
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