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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

lJwaga:
1. osoba skladająca ośwlaclczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą slarannego i

zupełnego wypełnienia każdej ż rubryk.
2. Jeiell pószc'ególne rubryki nle znajdują w konkretnym prŻypadku zastosowania, należy

wpisać,,nle clotyczy''.
3. osoba składająca ośwladczenle obowiąŻana jest określić przynależnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiąŻań do majątku odrębnego i malątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. ośwladczenie o stanle majątkowym dotycry majątku w kfaju i ża gEnlcą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje Jawne, w części B zaś informacje nie'awne

dotyczące adrcsu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenla
nieruchomości.

. .Ge]5.lc'r j}_!,si'lJ (. .. .'licŻM.e-

(miejsce alrudrienia' slanÓwisko lub funkcja)

po zapoznanju się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (DŻ U z2001
i.tlriłz'po'. 1ig1 olaz z2oo2l' Nr 23' poz' 22o' nr 62' poŻ. 558, Nr 113' poz. 984' Nl 153, poz.

1271 i Nl'214, poz' 1806)' zgodnie z an. 24h łej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące w

skład małżeńskiej wspólności majątkowej lUb stanowiące mój mająlek odrębny:
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zasoby pien'ęz1e: 
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papieryWarlościowe'''''.'.'''''''.'|v'l''ę'.'.''''ł-'L'':l'''

na kwotę| ...



ląnn ) 'o wańości: 
' '' '' '' '' ' ''łl''']' '9'.!'_D-'v.l'.' '.'.' ''.'.'.' '' '.'.'

'''''''' ''''''''.;;. 1', '

tytuł prawny Nłrl)N'(''1('' '

.'[i',oł a . .'clu rr:lnl4 . ł . *1 ll'ę.,n'.'...'i,li r..łó...' lr''$:,.ł. . )
nt.
1- Posiadam udziały w społkach handlowych Ż udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' W których uczeslniczą takie osoby - naleŹy podać liczbę iemitenta udziałów:

udŻiałytestanowiąpakietWiększyniż10%udziałów*spół"",.'' 'f.'.'.&']Lyt.L'.Y-.....

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubaegłym dochód wwysokości: .N_|E. . .[ffiy.(.?.Y. ...

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać |iczbę j emitenta udziałóW: ''.''''



1.

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń dochód w lvysokości: '..''.'

t'sł t'(' t'fi y ( łV
Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |Lrb

prz edsiębiorców' w których uczestniczą{akie osoby - należy podać liczbę i emilenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet Wększy niz 1o "/o akcjiW 
"pa*, '' 'lt'lll.',fu''l.'V''(ł

Z tego tytułU osiągnąłem(ęlam) w roku ub'eglym docnoa w wysołosci; '.&'./'.F- 'L'.ł:y'Qr

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcja:

l)-ttt, xt.T.Y(;-v

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.,& lE . .p.QT:1Q.Y-. .

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek' z Wyłączenjem mienia pŻynalożnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innoj państwowej osoby prawnej, lednostki samoŻądu teMorialnego' ich
związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre podlegało zbyciu w drodze
pŹetargu _ należy podać opjs mienia i datę nabycia' od kogo: .'..'..'.'.'.'.'.'

'/}|.1'Ę..' kIy'.'(}y

vt.
]. Prowadzę działalność gospoda rczą (na]eży podaćformę prawną ipŻedmiot działalności): '..''..'.'.'.

l.E. tol.YC-ł.{

_ wspólnie Ż innymi osob 
"^, 

'.'.'.''.'.'N..!.ź'.'.i/T.'V.C.,ŁY-'



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŹychód l dochód w Wyso k"""i N'l'(-'''i-(-I!:ć]. y'

2' zaŻądzam dzia]alnością gospodarczą lub jeslem pżedstawicielem' pełnomocn'kiem takiej
działalności (naleŹy podać formę prawną i przedmjot dŻiałalności):'.''.'.'.'.'-.

. ./:ł j( . . !":p,r.v ( ł1 .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochóo wwysokości: '.fY 
j'{'..',Ł')*!'.(.ł.l.'....

v .

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)] ' N!r-'.'..D!:|.C,ły'

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)] . .llt'.u. .Lr.r.Wąy.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od k!edy)] -'. ł:,!''l'[-. .f-lcl\l.( ł!'

z tego lytttłu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ...'N .|f, ' L(IY.C-}Y . .

v .

lnne dochody osjągane z tlułu Żakudnienia lub innej działatnośc zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego lyl']llr ' ''''

Ie ,,lliIli ;" ti'E ' : ](ł!,.'.:.'''.'''..'.'...''.'..'''.'.'.'

N16ltlt'r",itlul,ć : 1 1t'h'''::'''''''''''''''''''''''''''

tx.

składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10'000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

naleŹy podać markę, model i rok produkcji); .'.'.'.' . . . [-r. E .. krrv ( ł.V



x.

zobowiązania pienięŹne o Wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredw i poŹyczki o.az
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' W związku z ]akift]' ldalzeniem' w jakjej Wysokości):

NtE [:fftav



czĘśc B

Adres zamieszkania osobv Śkł.liAia..i oświadczen je: .'...'}'r'.Y-:':.''.

Miejsce położenia nieruchomości Wymłenionych W punkcje ll części A (adres);

ii}ńŃr *$$i}swfr]
l::Ai!ł\j![ cl.{ E^0ił|*Nt I] -'.-_ ,-'' '' ....)

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodoks! karnego
za podanie nieprawdy lub zatalenle prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.,ilt:rr-łc".. . .3,1-t1./,. / t..t.,Y . .


