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oŚWlADczENtE MAJĄTKoWE
radnego gminY

{Jwaga:
1. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jesl do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszcżeqólne .ubryki nie znajdują w konkreinym

wpisać,,nie dotyczy''.
prżypadku zastosowania' naleźy

3. osoba składająca oświadczenie obolviązana jest określić
składników majątkowych, dochodów i zobowiąŻań do
objętego malżeńską wspólnością mająlkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granlcł
5. ośwladcŻenie o stanie majątkowym ob€jmuje równleż wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia ziwańe są lnformacje jawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne

dotyc;ące adresu zamieszkanla składającego oświadcŹenie oraz mieisca połoźenia
nieruchomości.

czĘŚÓ A

G,iii,rł.li Ći;;ł;;;'t:;;Ął,:,i)i,t?*l,
łJ , .a*łlui,srłę /=] nę-'|].'\''.'::.'x'

/ fńelsce ualdń en'ó' BLdnowfkolub fu ^jaY

po zapoznaniu się z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r' o samoŹądzie gminnym-(Dz- U' z 200'l

i'. l'l, iłz, po'. 1śg1'oazz2oo2l' Ń 23' poz.22o' nr62' poz' 558' Nr 113' po2'.984' Nr153' poz'

lzll i Nr'zlą, poz. 1806), zgodnio z al1' 24h tej ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące W

skład małŻeńskiej wspólnoścj majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t."
Zasoby pienlężne' ja) ] - l
'środkip€nlężneŻg'o.nadzonewwaluoepo|s\'e]:'.'łfY'.''''l''7'"'?'''-Śł'':

przynależhość poszczególnych
majątku odĘbnego i majątku

_ środki pien]ężne Żgromadzone Wwalucie obcej:''..'......'.''

L:q.Q5;.P:9 frŁ1

papiery wartościowe:''''

r l 1 Ę. -- . .9 p..1 !. p5^ p. r).

na kwolę:'''''''''''''''.'.''''''.''.'



|]' 
oom o powiezcnni: .'l_C-'-Q'.. .', o wartosci , . L QQ ęłp. :'}

tńułprawny: NlĘ .. jp'rip'.a-.A.lĄ

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstlva: i ,p'.;''?::'ęl'1'.':''.ł'tLę.?-Q'.'.'..'''.''..''.''.'.'..' po w'efzchnia4lJ.'t!1.ł..'

o wartości: '-'''''.'''''.'''.'' . .''. '' . .''/' 'a*...'..2.2:.?':'.'łl.'

ztego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód idochód W wyso *osci: .'.'.'a'

4' lnne nieruchomości:
t / tl

powierzchnia: ''''.'.'''.''''' ''''''''''.':l''!'''y'''','.'+''''''-J-z,:Il:'.'/''jłł /l. ' '

.'..''''''.'''''''''''''.'Ś''''...L !''':'',''''''
o wańości:

tytuł prawny: '''''''''''''.'....'.'.'.'''.'.''''''.''.'''.l'y-l'*).r_.'.. c'l!ł-

t.

1' Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiotcÓw, W których ucŻestniczątaki6 osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów|

/'// E

udzjały te stanowią pakiot większy niż 1o % udziałóW w spółce: '''.'''..'..'.''....''

ztego tlU1U osiągnąłem(ęłam) W roku Ubiegvm dochód W wysokości:

.'.''''''''''''.'''''''t'(!'L'.'....D_c-|.T Ł c.r_:.1

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlo\łych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: .''.'''

//[:- J)7-l L/.q.ł-|-'



tv.
1.

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

łg ll- .)rJ J/- )p"

Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
prŻedsiębiorców' w których Uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę iomilenta akcji:

11, '^:ł ( ( ": .. .

akcje te stanowiąpakiet Większy njż 'lo % akcjiw 
"ptr", '*l../[-'.''-'l'>p:!-'(q ć:::. .'.'...

z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód w Wysokości:

ł--l l,- ):rJ //7'7t)

2' Posiadam akcjew innych społkach handlowych - na|eŹy podać liczbę iematenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rcku ubiegłym dochód w wysokości: '...''''.'....'.
/'// / tY)/L'/!r u

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' z wyłączeniem mienia pŻynależnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' jednostki samorządu teMorialnego' ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które pod]egało zbyciu w drodŻe
przetargu - naleŹy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: ....'''..''...'.'.

t//E Do-r./.(.,:r'

vt.
'|. Prowadzę działalność gospodarczą (na]eży podac formę prawną i przedmiot dŻiałalności): .'.'..'..'.'.

f//; D'ak-o-Ę.(.
t1/-tr*.... D-c7'ł.CZl.|

- Wspólnie z innyrri osobami''''.'.''.'.'.''''''.''''''.'..'''



//zt, .)wspó|nie z innymi osobami .'.'..'''.'.'''.''''''.'.''.''''.'a

z tego lyiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

t-//r,->(, (C' Ż-:t:'

v .

W spółkach handlowych (naŻwa, siedziba spó]ki)i

jesteT czlonkiem zaządu (od k,edy): ' ' ' '''''''''.''

jeslem członkiem komisji .ewizyjnej (od kiedy): ''.

z tego tytułU oŚiągnąłem{ęlam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

VIII,
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zatobkowej lub zajęć, z podanjem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: f?]':]t'_._'g' '''':9'127,.'€.:a.:c'.:'śł::!'].9.'..-y''9łr3'8'6łL9z l.



x.

Zobowiąania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zi, w tyń Żaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki' na jakich zostały LJdzie'one (Wobec kogo' w zwiąŻk\! z jakim zdalzeniem, W jakiej Wysokości):

N,a Jołucł"l';/ /



czĘŚc B

Adres zamlesŻkania osoby składająco] ośwjadczenie:

I\riejsce położenia nierllchomościwymienionych W punkcie ll częściA (adres);

1.

2.

3.

4.

5.

Powyższo oświadczenie składam śwladomy(a), iż na podstawie ań.233 s 1 KodeksU karnego
2a podanie nieprawdy lub zatajenie pEwdy glożikara pozbawienia wolności.


