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Uwaga:
l. ósoba składająca ośwladczenie obowlązana jest do zgodnego z prawdą staBnnego l

zupełnego wypełnienia każdel z fubryk.
z. 'leźeli pószciigólne rubryki nle zn'jdują w konkretnym prŻypadku zastosowania, naleźy

wpisać,,nie dotycŹy'''
o' ośoua ilłaaająca óśwladczenie obowiązana jest określić Prżynależność poszczególnych

składników ńajątrowyctr, dochodów i zobowląŻań do majątku odĘbnego i maiątku
objęlego małżeńską wspólnością majątkową'

4. ośiiladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gfanicą
5. oświadczenie o stanie mająlkowym obejmule równieź wlerŹlelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje lawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyciące adresu Żamieszkania składającego oświadczenie o.az rniejsca położenia
nleruchomości.
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oŚWlADczEN lE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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po zapoznaniu s]ę z przepisami usta\ły z dnia 8 marca 199o r' o samorządzie gminnym (Dz' tJ' z 2001

i' rurłłz, poz' 1591' olaz z 2oo2 l. Nl2g. poz'22o'fi 62' poz. 558' Nr 113, poz' 984, Nr 153, poz'

1271 i N;'214, poŻ. 1806)' zgodnie z alt' 24h tq ustavly oświadczam, że posiadam Wchodząco w

sklad małżeńsk]e] wspó|ności majątkowej l!b stanowiące mój majątekodrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone W wa]ucie o",,*'",,'''''.'''''''ł''''ł''|!'{,''_1'.1

t

.t.l.g

papiery wartościowe:

Ntr

'...'..''''''.'' na kwotę:.'-'.'.'.



o *"no,",, .....J}.999..{
rodzaj Żabudowy: .-..ę*.*Pal]..._T.g.Ę'.'.!]?)..'9''J..'.l..D_9\..łE}łlr.Ę'a)Ź,dry.

Muł prawny: ... !f l*lr'Ł'łs.l!qf);....'.-l9:ri.ł'_/łsŁ.ł;

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wy6o x"r"',1)-9--t',.ś-3-.:,'7.i+s,'l{

4. lnne ni6ruńomości:

powierzchnia: ...'.''L'łŚ'''''.''.9''.'.lp-('|Ł'Łł.c tLl'.t..''.'l'ł.-c' 'q'-q.'I.'L*

o wałosct: ..'.lp.f .€''C:f

t.
1' Pośiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

p.z edŚ|ęblorców' w których uczestniczątak|e osoby - należy podać llczbę iemit€nta udŻiałówi

iY.r,r h"ł,'ł1

udziały t9 slanowją pakiet większy niŹ 1 0 % udzia]ów w spółce '. '. '. ' ' '. '.. '... '.....

NLe h o\r ć ?łł'-r-r
z tego t]/lufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłyrn dochód w wysokoścl: ...'..

'''''''.N']''f'. Ąc\ rr"1''"f1
2. Posiadam udzialy w innych spólkach handlo/vych - nal€ży podać liczbę i emil€nta udziałów: .......

Nil $-en*1



z tego tytułu os]ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''''.'.

tv.
1. Posiadam akcje w spókach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub

pŹedsiębiorców' w których Uczestniczątakie osoby _ naleŹy podać liczbę i emitenla akcji:

Ń l' lo-v

1o % alcjiw społce

.. . ... .N.r.{ Acil f L'l

z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

2' Posiadam akc]e w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenla akcji: '.''..'.''..'..-'

akcje te stanowiąpakiel większy niż

N'6 (tr (Ylcł

z tego tyl!łu osiągnąłem(ęłam) W rokLr ubiegłym dochód W wysokości: .'.'.'.

'''''}''r C_'''''D'c'Ę'1 n
Nabyłem(am) (nabył mój matżonek' Ż wyłączeniem mienia prŻynależnego do jego majątku odrębnego)
od śłartju Państwa, innej państwowej osoby ptawne]' jednoslki samoŹądu teMońalnego, ich

związkóW lub od komunalnej osoby prawnej nas(ępujące miene' które podlegało zbyciu w drodŻe
prŻetargu _ należy podać op]s mienia i datę nabycia' od kogo: ..''''.'..'.'....'

N ir- oc\1 Ć}ł{ - "- r' 1

1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i prŻedmiot dzialalności)| ''.."'"''''

' Ąłl\. '/_b()i\' l\|
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- wspólnie z innyrni osobami

s'ęt''1!}



z lego lylułu os ą9nąemtęlan ) w tolU Ubległyn oŻ ychód idochód W wysokosci .d'r-''L"-:i'1''?

2' zalządzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻ edstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i prŻedmiot działalności):'.'..'.'..'''.

'''''''''' ''''''!'t't' ' ' rr,ei:l ę, ] '''' .. .. . .

- osobiście '''' '''.''.''''''''

.... ...N:{.. . rc!I1 Y. ... . . ..

- wspólnie z innyTi osobami '''''''' '' ' ' ''''''''''''''''
N'l oai-l. Ł-7

'/
zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

v .

W spółkach handlo\ł/ych (nazwa siedziba spólkr): .. . Al-r_. . n €n|!:1

iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): Ą la NCił( 2--]'''. t f'

jestem członkiem komisji rewizy]nej (od kiedy): . ' . N.ł.r r}e.1.t+1

tx.

składniki mien]a ruchornego o Wańości powyŻej 10'000 zł (w plŻypadkLr pojaŻdów mechanicznych

należy podac md'kę' n ooelltok oloduĄcjil ' Ą'E''łl li'i ' '}r-4r l ' '.,''''?','Q'''l1':'l'.'t'ł't' r'''''



x-

zobowiązania pieniężne o wańości powyŹej 10.000 zł' w tym zaciągnięte kred)"ty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo 'w związku z jakirn zdalzeniem, w jakiej Wysokości):

QeĘ crłi/



czĘŚÓ B

Adres Żańieszkania osoby skladającej oświadcŻen je:

lvliejsce położenla nieruchomości wymienjonych W punkcie IlczęściA (adIes);

1.

3.

4.

5.

Powyższe ośw|adczenio skladam świadomy(a)' lż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu karnggoza podanie niePrawdy lub zataionie prawdy 9roz' kara pożbawlenia woln"*]"I. 
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