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oŚWlADczEN lE MAJĄTKoWE
radnego gminy

RC.

lJwaga:
{. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego 2 prawdą staaannego 

'zupełnego wypełnienia każde.i z rubryk
z. Jeieli pószciigólne rubryki nie zn;jdulą w konkretnym przypadku zastosowania' należy

wpisać,,nie dotycŻy''.
3. ośoba śkładająla óświadcŻenle obowiązana jest określlć przynależność Poszczególnych

składników ńijątło'"y"t', dochodów i zobowiązań do malątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową
4. oświałczenie o stańie majątkowym dotyczy majątku w kmju i za granlcą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje lównieź wlerzytelności pieniężno'

6. W częścl A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infomacje niejawne

dotyc)ące adresu Żamieszkania śxładającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia

nieruchomości.

3\ \ 2o[.'

czĘśc A

(miejs@ zalrudnienia, stanÓWisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samolządzie gm'nnym (DŻ' U- z 2001

i. ru. łaz' po'. 1591'oazz 2oo2l. Nl23' poz.22o' nr62, poz' 558' Nr 113' poz-.984' Nr'l53' poz'

1271 i Nl'214' poz' 1806), zgodnie z an' 24h |ej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W

skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

- papiery warlościowe'

............................... :'i+.e.. . rlv,\g1r-v1



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj qospodaBtwa| ... '' '0o!N ę'....... '.-' '.'.'.'.'.'' '' '. '...'.'.'' ''..' ''.. '.'.'.'.' '' powierzchnia:...ą'k5'.\U-

o Wartośc;- .'.'.5.vi.J_'. ,l'-
rodza; zabudowy: -'-'..'.Y*Ł_'}-:\g*1

Muł prawny' '' ''' ''' i"r d'a1v'*1
z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości: '"""""""""'"""''

4- lnne nieruchomości:

powiezcnnia: ........0.,5.G...no......:......L-,'l

tyłuł prawny: .'.'.''''''_U-llł\)'_Q.''.'')-ę'\'ł9'\'r?'!J+

t.
i' Posiadam Udzia' W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębioróW, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emdenta udzialów:

.....................\l'.X'.

udziały te stanowiąpakiet większy niż udziałów w społce: .''.'.'.

......l*_'ę

z lego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '....'

Ńę d"D\\*\
2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta UdŻiałów: '-'''"

. .. '*'\a . ..:\o\uęt1



Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: '..'..

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
p.zedsiębiorcóW, w klórych uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenla akcji:

.il
'''.''''''.'.'.''''''''''''''''' (''!^\.''''sĄ"}_5 :'' 1''''

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiw społce: '-'''''''.'.'.'.''.'.''...'

n}r . .,ło}.ą.,'łv'
Z lego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.''..

. '\.'''.'........ .f\'x.'''''lL$\Ą:J:'''\'''''''''\\
2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podać liczbę a emitenla akcji: '.'.''''.'....'''

ilł..d.\al\

z tego tytułu osiągnąłem(ęŁm) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' z wyłączeniem mienia pŹynależnego do jego majątku odrębnego)
od śłaruu i'ansua' innej państwowej osoby prawnej, Jednoslki samorządu teModalnego, ich

zwiąŻków lub od komunalńej osoby prawnej następujące miene' które podlegało zbyclu w drodze
prŻetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia' od kogo: '... -.....'''.'.'

t\.\91.1o..t \

1. Prowadzę działalność gospodalcŻą (należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności): '.''''.'''."

- osobiścle '''' '''''' '''''''. rr,.e rl":\5"l'1

- wspólnje z innymi osob"'i'.'.'.''..''l:ń9'.'.'. i$'u'*5



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegb,m Pęychód i dochód w wysołosci: ..n LŁ.'.J'i}.r1tt 'a
zarządzam działalnością gospodatczą lub jestem pŻedstawicielem' pełnomocnikiem lakiej
dŻiałalności (należy podać formę plawnąipŻedmiot działalności):.''.'.'.'.'.'.

_ wspólnje z innymi osob"'i.'''.'.'''..o-;e.'.'.'.i}*qu*1

Z tego l}łułu osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym dochód W wysokości:

"rh 0"...\.a
v .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba społki)|

*k'....d,+$Ę\

clc:\o'\
jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy): ''.

v t.
lnne dochody osiągane z lytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lUb zajęć, z podanlem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: '''''''....'.'.'-''

tx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyŹej 1o'ooo Żł (w plzypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę' model i rok produkcji): '..'.'' nx' 'd"lii,Ł\



f-\"n 
"r.t

(!cao)os^/ń !a!łelM 'u'o|uezepz u|>|Ż| z n\2b|t^z,ł\ '060ł coqo/ ) euop|zpn 
^]€}soz 

qclłef eu 'lłurue^\
zao Dz5^zod I MpoJł eló|u6h|cEz L!^l ,,A 'łz ooo o|' loŻlMod lc9olJeM o ou?all]eld gluezblMoqoz

Ęq\.o



czĘśÓ B

Adles zamieszkania osoby składającej oświadczenle: ''''

Miejsce położenia nleruchomoścl wyrnjon]onych W punkcie ll cŻęści A (adres);

2. .........................

4. ..................................

i*Plrn *sroguWĘl

i-ryłt*$'ryq"ryryej

Powyżśze oświadcŻenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie €ń. 233 s 1 Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara poŻbawlenia Wolności'


