
o s\\TADczENIE trfĄJĄTKo\{E
radnego gmin,-v

ł//złą. d^^ 3) '',/?'.2atą. -

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Żgodlego z prawdą, starantrego
i zupełnego P}pehienia kaźdei z rubrYk

z. Jeżd] poszczególn€ rubryki Die Żtrajdują w konkretn}B pr'}Tadl-u zastosowatriĄJ Dal€ł
rrpisać "nic doh c^"'.

3' osoba sldadająca ośrviadcz€nie obowiązana jest określić pLzytrależność poszczegóInych
skladników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego EaLżeósĘ $5póltrością majątkolr ą'

4' oświadczenie o stanie majątkorł;mo doĘ c/y maiąlku w kraju i za graoicą.

'' 5. oświadczeni€ o stalie EajątkowJim obejmuje równieź wierzttelności pieuięż'tle'

6. w części A oświadczenił zawańe są informacj€ jawne, w cŻęści B zaś informacje uiejawne
alotycząco adr€su zamieszkauia sklailającego oświadczenie olaz miejsca polożenia
nieruchomoś ci.

czĘśĆ 
^

Ją ożejpodpisany(a) '. ',.r?-/Lł.€.a.s-.t:i.l'..:...,"//.4.'€.laJe..'.....,.'.'f!aiR.
urodzory (a) y'Lła../'anól

( miejsce zabldnieną stEnowisko lub fiułcja )
po zapomaEiu się z przepisami usta{y z d]da 8 ELalca 199or' o samorzadzie g:rilnrm @z.U.
z 2001I. NI l42,poz'1597 oraz Ż 2oo2l' Nr 23, p oz'22O'Nr 62, poz.558, Nr 113, poz'984' Nr 153,
poz'1271 i Nr 214, poz.l806), zgodnię z art' 24h tej usta\łT oświadczarn, Że posiadam wchodzące
w skład małżeńsi<iej wspólaości majątkowej lub stanowiącę D]ój najątek odrębny:

papiery rł.ańościolr'e: '........ ' '. !1!ę. ;r.4:;i........'..



II.

1' Dom o porł,ierzchd
Ętuł prawny: .. .''

2. Mieszkalie o porłierzchli: .'...''-.'' '''..''.-.'-' m2, o wartości:
Ętulprawny:....'''...'''.'.'',1!ł'..''...'alal7^2'.. . .

1' Posiadam.udzialy w społkacb baDd]owycb z ufuiałem gmirlnych osób prarłr:ych lub
przedsiębiorców, w których uczeqiczą'takie osoby _ ialezy podać ]jc;bę i emiteDtą udzia]ów:

Z tego q'tułrr osiąnąłem(ęłam) w roń ubiegbp dochód w $Ys otosoi -.'.'ł.łł....'..''''ł-ą/",.B.......'

2. Posiadalr udziĄ w iuych spółkach handloqTch _ na.Ieży podać liczbę i emitenta udziałów: ......
.'.'..''....' ł2.,.(.'...'........',,/a- ly ł 2.'

Iv.
i. Posiadam akcje w spółkach ha:rdlolłycb z uduiałęB gmil'oych osób piawnych lub

przedsiębiorcólł, w których uczestniczątakie osobyi nalezy podać iiczbę l emitenta akcji:
.''..''''..,.'.'.......i?Jć'.'.'.'''.''Ó/a/-y.*:9.'..'.''
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Nabyłem(am) ( 11by] rnój malżonek' Z w-vłączediem mienia przyaa]eżlego do jego rnaja3ku
odręboego) od Skarbu Pansrw-ą imej panstwowej osob} pralł:ne]' 'jedoostei'samorądutery-lońa]nego, ich Żwiązkórł'lub od komunallej osob) pra*nej nasiępujące mlenie. kóre podlegało
./b).lL / droo.ę prleIa]8U oa]v1 oodo-c opi. n'e_ua i'da.e nab' :ł'oj {ogo' '' '' ''.''' ''''''''''''''.'. '' ''' ' ' /'|',(''' ć/a1Żł.7

''''.'.'',ż.''''

2 Po'i"darl akc c \ ]l.rl'.]r s|o]ldh handlo\ł}ch _ najez}, pocac Liczbę i emiienu akcJi: '' ''. 'a,, ł1e} c,'
Z tego t-11u]u o5i€nąłcm(ęła't) u rołu ubiegłym dochód rv rł'wsokości:

.'' .'u.x ' .'. .ł.ą/lz2

tego tJ'tu]! osiągnąłem(ęłam) rł, rol:u ubiegłyrr dochód w wf sokos(i '' "z.: ' '...:/e.12'yz. ''

Z tego t'vtu}rr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1łn przrychód i dochód - -yr"k;ś;i, -..; r, . ło Ł :z
2 ' 1'arądza:łl d ziała)nosc'a gospodarczą lu b jestem pl;ed stawi. ieien pebro_lo.l,] bem raliei

dŻja]alnosc; {na]eł podac lornę prau ną iprzedmiol o-/ia]al'o(ci| ' '''2'('4''' ' .ło'/ł..i'o'' ' ''''/,
'ż,':'Ż "

ITI.

W społkach handiorłych
' 
n"'łą .led-ziba pa]lJ . '' ''''t4(2 'ło17, ź



x.

Żarobkolfej lub zajęć'

Ix.

Składniki mienia ruchomego o $'at1ości powyżej 10 000 złotyctr (lv pl4padku pojazdów
mechanicz \ch l ale4 podac markę' nodcl irok prooulcii ]: '''' '''.' ' ..'..'''
''ł'.lł.qł.u '!.ż)!".ti!1'. ''''ł.łr'Ż '''z ''z{.d.X'l'' ' ''''.'''.''ł5'''/9',...??'' - ''''' '''''

Zobowiązania pienięzre o wańości povyżej i0 000 Złotych, w om uaciągnięte ked}ty i pozyczki
oraz \\'alun]d. na jakich _zosta\. udŻie]oDe (wobec kogo, w nłiązku z jakim zdarzeniem, rł' jakiej
uJ(oIo(L:l: '''...'''' ''llt't''..''abŁłclą..'' ''' '' ''' ''.''''.....'.' '

''' ' '''.'''.''.''' 'a' '. ł?-' ' ' '..'



\, I'

PowyŻsze oświadczeoie_ składam śWadomy ra)' iż aŹ PodsrŹ'/ie an233 5 1 Kodeksu kamego
za podaJue rueprawd} lub za lajeąie prawd) gozi kafa pozbawienia wolnoscL

tł/*ą 31,, /!, Zal1-
(mje]scowośĆ' datŹ )

,/
.'a/a/et'sL, . .1'1!łc: Ż *ł .

( podpis )


