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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
{. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jesl do zgodhego ż prawdą starannego l

zupełnego wypelnienia każdej Ż rubryk'
2' Jeże'i poszczególne rubryki nie znajdują w konkrelnym prŻypadku Żastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiąŹana lesl określić prŻynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów izobowiąŻań do malątku odrębnego i ma]ątku
objętego małżeńską wspólnoścIą majątkową.
oświadcżenie o stanle malątkowym dotycry majątku w kraiu i za granicą'
ośwladcŻenie o stanie majątkowym obejmule równleż wieŻytelności plenlężne.
w części A oświadczenia zawańe są lnformacje jawne, w cżęści B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu Żamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia
nie.tlchomości'
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czĘŚc A

Ja niżej podpisany(a]' So[Ę'L"" , ",,["[łjl!arr*r,'urodzony(a) ...................................-............................-....... w
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?ę\'D'N1 G]1 \NY jzn[nlń
(miejs@ zatudńienia' Ślanowisko lub funkcja)

po zapoŻnaniu się z przepisami ustawy z dnja 8 marca 1990 r. o sarnożądzie gmjnnym (DŻ' U' z 2001
t. N.142, poz.1591 oraz z 2OO2 t. Nr 23, poz.220, nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984,Nr153'poz.
1271 i Nl 214, poz- 1806), zgodnie z an' 24h tą ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w
skład maŁeńskiej Wspólności majątkowe] |ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby pieniężne;
_ środki pieniężne zgromadzone w Wa]ucje polski"l'''.'.'.49'9?'Q.'.'7-ł_

środki pienjężne zgromadzone wwalucie obc
--------

- papiery wańościowe:
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oo. o powierzcr,ri: 4 6o''''''' m'' o wartości: ł5o pp o _Zł

tytuł prawny:'.'.'.'.'.Ntór'Nł'n'!_t!oS{

tytuł prawny:'''.''''''''::i:::::::::::::: :-'

3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj gospodarstwa: .'N \lto K \p- 0'\,LNKQ.\l.-Ę.''..'.'''...'' po*ierzchnia:'..lkl'K'.'

o wańości: '.'.'.'.'.'.'.'.'.A3.9 9!29 af,-

roazal zabuoowy: ''''''')1usQ lir h $'1 Ę

tytuł prawny' '''' ' ' ''' N'}l-D_{'N

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ro

4 lnne nieruchomości:

ku ubieqłym pŻychód idochód w wysokości: '..'.'

powierŻchnia:

t.
1' Posiadam udziały w społkach handlowych Ź udziałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsiębiorcóW' W klórych uczestniczątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:

MlE D'oł ?cŻ v

udziały te stanowią pakiet większy niż '10 % udzialów w społce| '.'.'.'''.'.''.''.'...'

z tego l!łułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ..'...

N.\t. 3o1t!]Y
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ''''"'
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ztego tytL]łu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód wWysokości:

.N\P . D_oT.:C?1:t

1' Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiorców' W których uczeslnicząlakie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy njż 'l0 % akcjiw spółcei '.'''.'.''.'.'.'''.'.'.'.''. ...... .....11.rf .... Do,l.Y.Ll.Y
z tego tlułLl osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: '.'.''.'.'.'.'..''..'.'.-.

tlti ,o1 l cLy

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych _ należy podaó liczbę i emitenla akcji: .''..'..'.''.'..'

\\ lę OOlY C)Y

z tego tylułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: '.'.'.

N \E *D-o-]Y S-?-..Y.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pżynależnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostki samolządu teMorialnego, lch
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któle podlegało zbyciu w drcdze
paetargu - należy podać opjs mienia i datę nabycia' od kogo: ..'. '.'.'...''..'
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1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności)| ..''.''.'..'.

_ osobiście .'.''.''.'.'.''''''' . ./vrr

- wspólnie z innymiosobami
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2.

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód w Wysokości| ....'.'.''.'.'.''.'....'.-

zaŻądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem lakiej
działalności (należy podac forrnę prawnąi prŻedmiol działalności):'..'..'.'.'''.

_ osobiście.- ' ' '.'--'.'-'-'' Nr
/\/ / n. . "n'Ę' ;

_ wspólnle z innymj osoDami '''.''''''' '' - - a ar ; '
l.-.l f r r,,'d- Y

Z tego lylułu os,ągnąłem(eam) w roku t]biegvm dochód w wysokości' ''''''

v[.

W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółkj)|

jestem członkiem zażądu (od kieay): ..'.'.'...'.'''.'Ę
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jestem czjorkleT konlsji rewlzyjnej(od kiedy) : '(-ł 

?

ztego tyt!łU osiągnąłem(ęłam) w lokt] ubiegłym dochód w Wysokości:.....' N'_''O.'?IY'e.}l.'..'..'''

v .

Inno dochody osiągane z tlL]łu Żatludnienia lub innej dŻiałalności zambkowej lub Żajęć' z podaniom

kwot lzyskiwanych z kaŹdego tyt!łu:'.'''''''''''.'''.'.
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skladniki mienja ruchomego o wańości pov!ryżej 1o'ooo zł (w plzypadku pojazdów mechanicznych

należy podac markę, mode] j rok ptodl]kcji): '.'.'.''
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x.

zobowiązar,ia pieniężne o Wańości powyŹej '10'000 zł, W lym zaciągnięte kredyly i pożyczki oraz

warunki''na jakich Żóstały udzielone (Wobac kogo, w zwięku z jakim zdaŻeniem, w jakiej wysokości):



czĘśĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej ąświadczeni€

''''''<t i
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adrBs);
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5. .l;ii=i=:tu-..,-,,....

JDANE osoBowEl
iPRAWNIE CHRON|OilEi

Po!łyższe oówladczenle składam śwladomy(a)' lż na podśtawi€ ań. 233 s 1 Kodeksu karnego
aa podanla nloprawdy lub zatalenle praMrdy grozi kara pozbawienia wolno{ści'
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