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oŚwlłoczerule nrlł.l4txowe
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do żgodnego z p.awdą starannego l

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli pószczegótne rubryki nle znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składa.iąca oświadczenie obowiązana jest określić pEynależność poszcŻególnych

składników m'iąłkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego lmajątktl
objętego małżeńŚką wspólnością majątkową.

4. oświadczenle o stanie majątkowym dotyczy mająiku w kraj! lza granicą.
5. oświadcŹenie o stanie majątkowym obejmuje fównież wieŹytelności pienlężne.
6. w cŻęści A oświadczenia zawarte są informacje .iawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyc'ące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśÓ A
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(ńlejsce Żatldn]enia stanowisko lub fuńkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samoŹądzie gminnym (Dz' lJ' z 2001

i' t'l, iłz, po'. 1óg1'onż z2oo2 |N;r 23' poz.22o' 62, poz.558, Nr 113' poz.984' Nr 153' poz'

1271 iNl 214' poz' 1806), zgodnie z an' 24hIą ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodzące W

skład małŹeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mójmajątek odrębny|

t.

Zasoby pieniężne: \ Ę \Ę "7 o )
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tytuł prawny: . ''. '.-45-04*.ł''ł'ł.9.tl.9j"]. '. '. '. s'Ąt.ąe łs *-'l--. 
'. ' '...'

z 1e9o tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości|}'."_$cł]'.''1119,.1:,

4. lnne nieruchomości:

powieŻchnia] '...'.l'':_''.'..'p.'.'''H.ę'1.l'|ę'R?c.|1'!.l.'''.''l.,.-9_9'9_}-''!'*'

tyul prawny'''{!'ić'Ł],łŁl'ŹN.{' :'('''''''''Ł+Ł.z'e'Ą]'Kq"'''
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1' Posiadam udŻiały W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiorcóW, w których uczestnicząlakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

udŻiały te sianowią pakiet Większy niż 1 0 % udziałów W spółce: ;]]:i:iii;a::j--;::::::::

l\rl- a.d)i'1 Lt-{-"-"-l'
z lego tylułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ;;::..'.*-i:i;::::::=ii

NrE ooi\ czY
2' Posiadam udziały w innych spółłach handlowych _ należy podać llczbę i emitenta udziałów: ::-:
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Z tąo tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..;=:=::::::::::]_-a;= -
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Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŹedsiębjorców, w których uczeslnicŻątakie osoby - na]ezy podaó liczbę i emitenta akcjiI

rT] a.'''.. Q..o_ł.!' Z' ]

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego mająlku odĘbnego)
od skarbu Pańslwa, innej państwowej osoby prawnei' jednostki samo.ządu teMorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następu]ące mienie' które podlegało Żbyciu w drodze
przetargu - nalezy podać opis mienia i daĘ nabycla' od kogo: ::;-::::=:- .

akcje te stanow|ą pakiel wlększy niż 1 0 % akcji W spółce:

\ra'b.,t'r(tY.......... ... ....!...-..1

z tego tytułl osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: j-.
\ \€ r_\oi.r ( Ł 1'''''- t I

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenla akcji:::::::::::::::=

ziegotytLlłuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódWWysokości:ffi

- osobiście

.......... ........4,1.r.s.... lrJ e It 9ł.:1

')r.!'r..'''t.''ł."r':(''{''j 1 ' '

vt.
1' Prowadzę dziatalność gospodarczą (naleł podać fo.ńę pratlną i pŻedmiot dzial6lności): :-.;:=

Nl{'- x','ń11Y

- wspólnie z innymi osobami



z tego t)^l'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pżychód i dochód w wysokości: .l'''-..ł.9Ę!1:1.

2. zĄrząśząm działalnością gospodarczą lub jest€m przedstawicielem, pełnomocnikjem takiej
działalności (należy podać formę prawną ipJzedmiot dziatalności)i=..';;'.'...j: :
'........... ... .. ilę.........a.*.!9.\.\.!-Ż-.1'

- osobiście

z tego tytułtr osiqgnłeń(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

v .

W spółkach handlowych (nazwa' si€dŻibg społki): .''.''.''''''...'.''.'''.'.'.]j'|.ę.':."-ą'ą

jeslem członkiem rady nadŻorczej (od kiedy): .'''''.'''.'.'.''''.'''''N.re'''9p'!11r.ł.l

_ j6śem członkiem komisji rewizyinej (od kiedyl' .''''.'''.'.'.''.'.'.'|..l'q''.'.' p-Ę 
']t

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokości: ''.'.|{.\E'-'''-.h.oĘl}'J'.''''''
v t.
lnne dochody osiągane z tt4ułu Żatludni€nia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŹdego tytułu: '': ' '*.Y' -ft.6'..4p_ł a€.'t!'€-..',..<r.'.'!}ę,l'*ł.Kła".''''.'..''.'..

łcA<f a "sP łŁŻ'lBo1ó4. ?s|..*glł'.sli!'l*t.,]..tśril''_.:..5.'3'.ł1'!'.i2ly
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tx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 Żl (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę' model irok produkcji): '''ąE_in'* LI''''ł'!'ę,''-6-Ą.c.E. . .'. ..2'c..DE'l Ż Y'] ł ,-* )- -----"-7
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x.

zobowiązania pi€niężnB o warlości powyżej 10'000 2ł, w tym Żaciągnlęte krodyty i pożyczki oraz
warunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo' w związłu z jakim zdarzeniem, w jaklej wysokości):

Ń'r.e...'...(DeĘ



czĘśĆ B

Adres zEmiegŹkania osoby składającej oświadczonie:

Miejsc€ polożenia nieluchomości wymienlonych W punkcie llczęściA (adres);

1.

2.

3.

4.

5.

DANE OSOBOWE
PMWNIE CHRONIOIIE

Powyższe oświadczenle składam śwladomy(a)' iż na podstawle ań. 233 s '1 Kodek8u karnggo
za podanie nieprawdy lub zatajanle Prawdy grozi kaaa poEbawienla wolhości.
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