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ośwIADczENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

łr4 /r !.'. !: ił''''''',', dnia ?' d' eł "' ł' eł'x'
(oiejscowość)

i-,,

Uwaga:

l' osoba składalącą oświedcze € oboł'lązana jest do zgodqego z pratłdą' starantrego

- środki pieniężne zgromadzonę W walucie obcejl ' '' ,.''',,''..''''''''''{i:.'' ..'' ł/a19'9t

,

3.

4.

6.

i zupełnego w}?€lnieniĄ każdej u rubryk.
J"zili poL."Jgiu" .ubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosołvania' naleł
$tlsać''nie dotvczv''.
oiotn ffii6ijiE'iswladczeuie obowiązana ie6t okJeślić przynależność poszczególn}'ch

*ł"a'*o" rnijątLowyct', dochortów i zobowiąz\ń do majątku odrębtrego i malątku

objętego małźeńską Wspóltrością majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granieą.

oświadczenie mąjĄtkorłe obejmuje równieź łvierzytelnoś.i pierfęźne' _ -
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częścl B zaś informacje nieiawue

doęc)ące adresu zamieszkania ilłaa"ją"ego oświadczenie olaz mi9jsca położenia

nieruchomości.

A''łłó l*ł.y rłon:y'
.tl'4'''l{if''''t.'''t":'{t2r,i, ,(ot' ' ''''..''.'''.'łc../-^'łł,''''''12t:l"':y'::''-ł'--.'r"'/'o*"', " ''

( miejsce zaFudnienia, stanowislo lub fuŃcja ) /'ó,,, ś łLL'\ ż s /:J )ł 
'c 

Cr|t//

po zapozoaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząclzie gninnym (Dz'U

żzooi r, Nr l42,- po;. lśg:r oraz z 2002 r' Nr 23, poz. 22o, Nl 62, poz' 558, Nr 113, pou' 984,

Nr l53, poz, 1271_i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z alt' 24h tęj uslawy oświadcŻam, żę posiadam

wchodzące w skład małżęński;j wspóltrości rtrajątkowej lub stalowiąc€ mój majątek odrębnyi

I.-
zasoby pięniężne:
- środki pieniężue zgromadzone w walucie poirsae3: '-..'''....ó..?'.'.l.7.}'.''''''' '' '''....''.''.',''"""''"''"

na kwotę| '.' '.' '''..''..



IL

l. Dor4 o powierzchni l //ł. ./l.{ł .. 
^',, 

*ułos"i '.'.łzc2'''./ą..ź

rodzai zabudowvi''''''.' ź'aź2'.,.2 ?''Q'')łu'

D' .łź ri s'4. Inne nieruchomościl

o w!ńości: .'''''.'..r2li: 'ć4^ l'l!'''l''''''''''.''''''''

UL

1' Posadam udziĄ w spółkach haad1owych z udziałem gnirurych osób prawnyoh lub
przdsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liozbę i emitenta udziałów:

/)Ę' /-/-t,,'' . ,?

udzały !ę stanowią pakieL większy niŹ l09o udziałów w spółce ' 
' '' '. '. '' '' ,'''l'i''' '' ''..l ź'*',r;ł''''''' '

::::*'",1*o:-l:::-l-*::':'"t::*"'-::-:::"'"'*"
2. Podadam udziĄ w inłych spółkach haodlowych _ naleźry podać liczbę i ęmitenta udziąłówi ,.''',

'' l'''':'...''' L|'|'.'ł L' l'''''

z Ęo tytułu osiągnąlemręłam) w roku ubieglfm dochód w wTsokośc i' ''''''''''1.'''' ''.c''!''''{''l'i'?'
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rv.
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z ldziaŁefi gminnych psób prawnych 1ub

przedsiębiorców, iv których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcjil

akcję tę stanowiąpakiet większy niż 10 % akcj i w spółcę| '''.'.''''''' ' łlł' il/r r

2, Posiadam akoje w innych spółkach handlowych - należypodać liczbę i emitenta akcjil''..''.."'"''"

''''.'''.. .'''ł'lł.'' '''''''ł./.u,'1ż',':ł'''''.' ' ' ' ' ' ' ' ' '' ' '' '' ' ' '

Z tego Ęłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) /nabył mój mąłżonek, z wyłączeniem mięnia pfzynależnego do jego majątku

odrębnego/ od skalbu Parlstwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostki samorządu

ter'łorialnego, ich Żwiązków lub od komunalnej osoby prawnęj następująoe mienie, kt{re podlegało

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę trabycia, od kogo i ..''.'''''' '..',''''''''..''...

12..t.......,,./. e /r.r2.

vI.
1 ' ProwadŻę działalrcś ć gospodatczą(naleĘ podać foft\ę pfawną i przedmiot działalności) :

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości| ''=:i''.,'.,

2 ZerządząIL dziaŁa!{ością gospodarczą lub jestem plzedstawicielęm, pełnomocnikiem takiej
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Z tego Ętułi-r osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegłym doohód w wysokości; ' '..' ':..:1' '. '. ' ' '. ' '"'"''''"' ''

jestom czło'kiem zarządu (od hedy): ....''-::'..'''.'''''..'''...'.

_ jestem członłiem rady nadzorczej (od hedy1: .'''''a1'''.''''''.'.'' '''' '' ''''' '''''.''''' '''''''''''''j:''

jestem człoŃioo komisji renzyjnej (od hedy):

Z tego ryłufu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegł}Ęt dochód w wysokości: '' ' '.., '.=-.' ' ' '... ' ' '.. ' ' "'"" ' ' ""'

!'Itr.
Ime dochody osiąganę Ż Ę'tufu zatrudnię[ia lub imej działalności zarobkowej 1ub zajęć,

z podanięm kwot uzyskiwanych Ż kżdęgo t}'tuful ,'''''''','''..'''''..,,''''''.'

'.'b)l ar.d&ł'ł({.".'..''''''...?:ś1'''...I/Q:R'łćł'...''''.sid.:?,dn!.9kę-..'.t.€'3.({ j; t3/'

Ix.
składliki' mienia ruchomego o waltośoi powyżęj 10'000 złotych (1ł prarpadku pojazclów

fiechaniczn ch nal"źy podać małlą, model i rok produkcji):

x.
zobowiąŻania pięniężne o wańości powyżej 10'000 złofych, w Ęłn zaciągnięte krgd}'ty 1pożryczki

oraz watunki na jakich zostaĘ ldzidrone (\robec koga' w związlął z jąlrim zdafteniefu, w jąkiej

f/i e (a!!/.!2",.



Powyższe oświadczenie skJadam świadoBy(a), iż m podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za

F-.anię nięplawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.,'&'lcrłr{', l .// e r:'i: yr:' -

( podlis )

Źo!ul'


