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ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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czEsc A

{. osoba sk{ada.iąca oświadczenie obowląŻana jesi do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeźeli pószczególne rubryki nie znajdulą w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wplsać,'nie dotyczy''.
3. osoba składa.iąca oświadczenle obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l malątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową
oświadczenie o stanle majątkowym dolycry majątku w kraiu i za g.anlcą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuJe również wlerzytelnoścl pleniężne.
W części A oświadczenia iawańe są informacje lawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu Żamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca polożenia
nieruchomości.
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6.

(miojsc€ zatrudnieńia' slanowisko lub fu nkĆja)

oo zaooznaniu sie z Dzepisam] ustalvy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001

I l];:i;'' il ]śr 1;;z z 2oo2l. Nl 23' poz' 22o, ff 62' poz' 558, Nr 113' poz' 984, Nr 153' poz'
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z an' 24h lq ustawy ośWiadczam, że posjadam wchodzące w

skład małżeńskiei wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
zasoby pien ężne: -,-,,^'' /ł2 ooo,- zt- srod\i oien'ezne zqro-nadzone w walucie pus' cr'' - '

środki pienięŻne zgromadzone wwalucie
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_ papiery wańościowe: ' '''' "....''''ni?''ąó'!4.ł:ał.



|'ł. 

Dom o powiezcilni: '- L4p..'..... ..n2, o waności ''':.!.?.-a-:.9'Q.9.'.:..t'T-'.''''''

lytułprawny'''a./9p'eł'ł[ęp'?9'!-ę' ło-J:':*tę
2. Mieszkanio o powieŻ chni: ąig.łpą9.^'g. m2 
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o waności: ?.!.ę g.?.!:/::.?-
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3, Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ''.' '.'."!:ę'.p!ot/ę?. .'. - . '''''.'..'''__.'.'.'....' powieŻchnia:

Mui prawny: .'.'''''.''''''''''''''ł',ś.'..q-ętlę'?.'....'-

z tego MUłu osiągnąłem(ęłarń) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości: .ł!.:9.ę*2ł.!/Ś-??

4. lnne nieruchomości:
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t.

1- Posiadam udzjały w społkach handlowych z udŻiałem gminnych osób prawnych lub
pżedsiębiorcóW' w których ucŻestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udzialów:

.....2r:?.'..4e !ł e?9'

udziały te stanowiąpakiet większy niż 1o % ldzia]ów w spótje, .'?'k'.'4Płg':.??'

z tego t}łUłu osiąlnąłem(ęłafń) w roku ubiegłym dochód W wysokośc|: '.ł4{ r,d'e,Ę!/€zę' -

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać |icŻbę i emitenta udziałów: .'..''.

n,te datuezzs



Z tego t},tułu os jągnąłem(ęłaB) W loku ubieołm dochód w wysokości| .ł/.? ł'2ł!!:-rg'....'.'' '.

1. Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałeń gminnych osób prawnych ll]b
prŻedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby - należy podać |iczbę i emitonta akcji:

akcje te stanowiąpakiet więksŻy niż 1o % akcjiW spółce: '.'łl?''?.P!ęę'??'

Z tego t}łułu oslągnałem(ęłańr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.2l ę.'.d.'''P!!/'"''?'.''''''.

2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta akcja: '.''.'.''.'....''

n;e dat.rcz?l''./t

Z tego tylułu osiągnąłem(ęła.n) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 'Źlł '?'p'ręe?-l'.'''.'..'.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁon€k' z wyłączeniem mienia prŻyna|eżnego dojego majątku odĘbnego)
od skarbu Państlva, innej państwowej osoby plawnej' jednostki samorŻądu teMorialnego' ach

Żwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mlenie' które podlesało zbyciu w drodze
pŹelargu - naIeży podać opis m]enia i datę nabycia' od kogo '.''n'!'e-'''źęt-ę'c?'7''.''''''''''''''''''.

vt.
1' Prowadzę działa'ność gospodarczą (należy podać 

'ormę 
prawną ipżedmiol działalności)| &.ł- -

t!s.ł-u-9-'Al2(ę?.ł.?'."'Ęl.Ę:'Ę?r|kłfu* &'s!ł .: !'!!?gq'*,l:Ilrtęl:.:'?-łI:.:ś*|.:

- osoDrscre ,,,, ,,.,,.. ., ,.,,.,,, , ,,,.,..1.:-a--,, ,.,,,,,,.,

- wspólnie Ż innymi osobami 'a!'?r'ę42!.dałoz'n/e sela/en,'auu4t''''''''''''' '''' 'r "- .s'ło'ądez en le ułfin. ..,..','.'.''.'''''-.'-....... r.
na aodlĄ' s)ecenł'a



2.

Z lego lyturu oslągrąłe-n(ęłam) w IokU Lrbleqlym p?yphód i dochód w wvsokości; '.'.''. '' ' '''''''''''''PB2?1HÓ.D | 25.167," 2r' 5oŻ'lźiA '' 5.324r.;.r
ZarŻądŻam działalnością gospodarczą lub jeslem pżedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleŹy podać formę prawną i przedmiol działalnoścj).''''?{.ę '. 'ą.ełśź e??... '....''

osobiście dÓć4e22ł

wspólnie z innymi osobami

z tego MUlu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''ł?J?.'łP.tc?--.9.....'.-....

vn.

W spółkach hand owych (nazwa' siedziba spółki):

_ jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): '.'.'''..'. '.'.'.''..''nłę'.''*"t9,:1ł.

jestem cŻłonk em rady ĄadŻo'czej (od kiedy)' ''''''''"ie'''.dP!l'-ał'/'

jesleró członkiem komisji rewiŻyjnej (od kledy): ''. '.'.(?.|.:F-..'q,.ę!lŚę'{'

z tego tytu]U osią!nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości| .7a': q-ęł#:ę

vn,
lnne dochody osiągane z tyiułu zat rdnienia lub innej działalnośc] zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot Uzyskjwanych z każ dego lyl'ur.J: uB-lć )oĆtła)" '
4:'|!'?'?.9pł:?ł!?--a:ł9:.'p'!:g'.:'pg'ł'4-4':ł.ł'.ł.lp'i{!,!ł!,!|.ę!;'*&.'1.l. l-8-4p,.|!'{-'.. .'

3l, łunaapdł ' zą pa-ł. /.łaI*' ?łat' lbu ' Razł. P,ou. tlłnt" plt1d,oa'l2Bs?d"'" (.056,,- i
'. t r" t"
)Óek;b/ i@^]ż' Aft]Jchód óąłHa l3-o98,'ś n ąą4ą1:2e łeł ''2p'c4

x.

składniki mienia rUchomego o warlości powyżej 10'000 Żł (w prŻypadku pojaŻdóW mechanicznych

na'eży podać'Iarkę moaell rox aroauxcĄ,l: |h.?4p4'ą9ł'''|!r.:k'1bł9lł!ź:Ć-łr9-(ś''|.'.'''''.'.'
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tłatto!ł *. /8.0oo.. i

x.

zobcl iązania pieniężne o wańości powyżej '10.000 zł, w tym Żaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki' na jakich zóslały udŻielone (wobec kogo' W związku zjakim zdaŻeniem, w jakiej wysokośd):

nr'e datuł zo'l



czĘśĆ B

AdresŻamieszkanja osoby składające] ośWiadczenje:

Maejsce położenia nieruchorności wymienionych w punkcie ll cŻęściA (adres);

1.

2.

3.

5.

Powyższe oświadcŻenie składam śWiadomy(a), lż na podstawie ań' 233 51 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajehie prawdy grozikara pozbawienia wolnoścl.


