
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminY

lŁ'lł',lr:L!i''''''', a"i" ł tr.'|jl., !'.i'/ !'.,
(Eiejscowość)

Uwaga:

1' osoba skladająca oświadczetrie obowiązana j€st do zgoduego z prawdą' st?lrannego

i zupelnego w}?ełnienla każdej z ruhrvk'
z. i"Jłi p"i".^ińr"e 

"ut"yLt 
oi" "n";aĘ 

w konkretnym przypadku zastosowania' naleł

wisać ]dejg]rys4': }
g. ó!""J';ffi*a;r{iadczetrie obo\a'lązana jest okleślić przynależuość poszczególny'łl- 

.ń"a.*o'-"iiiątL"'ych, rlochottów i'iotńiązań do majątku odrębtrego i majątku

objętego małżeń9ką wspóldością majątkową' 
_

4. ośrłiaóczenie majątkowe dotyczy majątku w klaju i za granicą' 
'5, oślviadczenie majątkolve obejmuje ró\łoież wierzyte|noŚciplenlęzne'

6. w cŻeści A ośwladczenia zaw.rte są informacje jawne' w części B zaś informacj€ lrĘarme- 
ill,"#._ ilfi-'"""'t";ńi; ;ń;aa,;ącego oswiaaczenie oraz mi€Jsca połoźenia

nieruchomości.

czĘŚc A

_--r:_'_ ""_-',"' 9/ 4 l"/c // /? rL 0 i!!ł'*.fr- n r r0 (a!(ź-K/

' t .iejsc€ zafi.Lldnienia' stanowiśko lub funkoja )

po zapozoaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r' o' samorządzie gminnym (Dz'U'

;;,i;i':N;i4;:r;'1{;i ;;*. zobz r' Nr z3 poz 220' Nr 62 po2 558' Nr r13' poz esa'

Ńri!l. oo.. l27i l Nr 2la. poz' l8oó). zgodnie z an' 24h te'] usrawy oświadczam' że posladam

;:ffi;;;;kń ."jze,ist iij *spatnólci-mająrkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- śIodki pioniężne zgromadzone w walucie obcejl ;,ii ł;i';/



-

I.

1. Posiadam udzieł w spółkach handlowych z udziałem gmimych osób prawnyoh lub
przedsiębiorców, w których uczestaioząfakie osoby - należy podać liozbę i emitenta udziałów|

''''''''''''.''''''''' ..''''''''..'.4'ł'9'

2' Posiadam udziały w ilnych spółkacł ŁFndlowych - należy podaó liczbę i emitęnta udziałów| ''''.'
I?!ł '''.!'9ry

Z tego tyrułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegl}m dophdd w wysokościI

ł,b- ,/ł'/:l:ł ''' '''' ''''u J '
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Iv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udz\ałem gmimych 9sób prawnych lub

pzedsiębiorców, w których uczeshriczą takie osoby - należy podać liczbę i ęmitenta akcji;

akcje te stanowią pakięt większy niż 10 % akcji w spółcel .,,'.llf'.''.

,;;;il";;;;,;,;;;;;.;;;;;;;;;;;,..,"iii,r:9;i
2' Posiadam akcje \\ rnnych spóIkach handlo\łTch - należ} podac licŻbę i emllenta akcjj|''''' ''''''''''

nłe dol,l otą''''''''''' / "J,t

Z tęgo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.'r7lł

Nabyłem(am) /nabył mój m^łżonek, z vyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odręblego/ od Skalbu Panstwa, iDnej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorądu
teq'torialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawrrej następujące mienie, ktfre podlegało
zbyciu w drodze pEetalgu nalężypodaóopismieniaidatęnabycia,odkogol.....'.'''''..'''''''''...''''''

vI.



l1tr.
Inne dochody osiągane z Ętułu zah'udnienia lub irurej działalności zarobkowej lub zajęć,

IX.
Skłafuiki mienia ochomego o \ł.ańości powyżęj 10.000 Żłorych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok prcdukcji):

''' ''''''I)-
l'e dorł/c) |)''- r-:,/

x.
zobowiązania pieniężrrę o vr'artości powyżej 10.000 złorych, w tym zaciągnięte kredyty i poŹYczki

o.az warunki na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jahim zdatzeniem, w jahej
wysokości): '''''.'','"''''.''^'^''''''n-'.'.'' ''''.'''''.''l'''.ł'''''''''t''''''L
...'''''''''''''.' ''''/:ł'''t'!!'''łl''''.' ''&l€.c!'y't.''''cłIę':'ł/ł'/'''.'''''"R'''''',ł4,kkF ł
'''''ń!:L'!, a';-4 ''''''Ił''Lu*'''''':'' ''''2*/łł21''''' ''y'-J 

J //ha- łkłi: :d{1 , J ł



P^''Yższe oświadczenie sldadam świadomy(a), iż na podstawie ąń. 233 ! 1 Kodeksu kamego za
N,aanie nięprawdy lub zatajenie pruwdy grozi kara pozbawienia wolności,

KcĄ rr"r|e,, ź5 tll {L'łi
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( podpls )


