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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radneqo gminy

Uwaga:
1. osoba śkładająca oświadcŹenle obowiąuana lest do zgodnego z prawdą starannego l

zupełnego wypelnienia kaźdej z fubryk.
2. Jeiell pószczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pŻypadku zastosowania' należy

wpisać,,nle dotyczy''.
3. oioba składa.iąca oświadcŻenle obowiązana jest określić przynależnośó poszcŻególnych

składników ńi!ąttowyctr, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego malżeńską wspólnością majątkową

4. ośiladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kralu iza granlcą'
5. oświadcŻenle o stanie majątkowym obejmuje również wieżytelności pieniężne.
6. W częścl A oświadczenla zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyc;ące adresu Żamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
ni€ruchomoścl.

czĘŚĆ A

Ja

We..le.tyłz'i
(ńie]sĆe Żatrudnieńia, stanowlsko lUb funkcja)

po zapoznaniu się Ż prŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 l' o samoŻądzie gminnym (Dz U'z2001
i' n, łłz, po'' 1ig1 oai z 2oo2l' Ni 23, poz' 22o' nr 62' poz.558' Nr 113, poz'.984' Nr 153' poz'

lzll l t'lr'zlą, poz' 1806), zgodnie z an' 24h Ej ustawy oświadczam' że posiadam Wchodzące w

skład małżeńskiej Wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odĘbny:

l.
Zasoby p,eniężne: ))ut'.!. -T- slodki p'enięzne Żgromadzone W WalLcie po'sk Pi: ''' ''' ''!' c'')'v ''l'"<'l'

_ Środkipieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

'rv.u.*.........'1:-*.5.cn-9

papiery wańościowe: -)r
hł('.'.''''vłc'|'Vś.1ł^'.'..'..''..'.'''''...'''')t

na kwolę: '.''' ' '''''''.''''' ''' '



|ł' 
oo' o po*i",."nni' 'ł'9.'Ll.'.' m'z' o warrości:-' ''.''.'.'..'.'.r4'.źQ'.tl.'Q.Q'.''z..+

tytuł prawny:''''.''''c}k .|''..''.''''' t 1L.ę*s rru.!'*'.
2. Mieszkanie o powierzchni: .'.....'...'.'.'''.'.. m2' o WartościI

tytuł prawnyi ..''''''.'''.''.'...''''

3. Gospodarsbto rolne:

rodzaj gospodarstwa: '..'{ń'5'p-ł.([e^lli:t_klr u'.'.'L:d.!.h''ę'.''' powleącn i^,'..0,5'4-'-hu

Ówańości: '.''.'''''''''.'..'.' . 2a 0ap
rodzaj 7abudowy' '''''.'.''.''.'.i:'o'l,"t '1'n'rL"'.'.''''' '9;sp.':c{ar- '!ł'*'e'''''''' ' ''''''.'.'

tyluł ptawny ' '' ' ''*l. ł'' ' '''.'L:i,,ł-'>lro'ś'ri
Z tego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód idochód w wyso koś"L..!J.5-0.p'.'-:}'

4 lnne nieruchomościi

powieŻchnia|.'''.'''.'.''''. .pLr.ę..'.'..'.'.'no!.3 uł.1

rylul prawny .........

! .
1. Posiadam udŻiały w spółkach handlowych z udŻiałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorcóW, ń którycń ucŻestnjczątakie osoby _ należy podać ticzbę i em'tenta udziałóW]

'cL
.....t1]*t.............(}.o.t ! ( .łg . . .. .. .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: '.'.'.'.'-''''.''...'.'

zlego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg'm dochód w Wysokości: ...'..'.'."

2' Posiadam udŻiały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę j em]tenta Lrdziałów: '"''''

t.ui2.u .............. .....' ' ' '''.''''.''''''''''.'''' ''łt\r..e''''''' ' '(*c]' ] 
'



z tego t]^ułU osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochod w wysokości:

1. Po€iadam akcje w spó|kach handlołych z trdzialgm gminnych osob praMryoh lub
pŻedsiębiorów' W których uczeslniczą takje ośoby _ nalgży podać liczbę i emitonla akcji:

--.-''' .-....'.''''''......l.\.--lł'.'.'......'r!,'r:________________tr.'r';k.'..'.......''...'.....'......'....'.) )

akcje te slanowią pakiet większy niż 1 0 % akcji w spółce: '... ' '. '. '... '. '. '..-. '....

z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....''

2. Posiadam akcje w łnnych spÓłkach handlowych - należy podać liozbę i emjtenta akcji: ''.'.''.''''.''''

z tego tytułu osiągnąłem(ęłań) w roku ubiegłym dochód wwysokości:

_ osobiście

Nabylem(am) (nabył mój małżońek' z wylączeniom mi€nia pŹynaleŹnego dojogo majątku odĘbnego)
od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostki ś6moŻądu leMorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, klóre podląałJ zbyciu w drodze
prŻetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: .'.'.''.'.'.'.'.'.''

lń.e,...'....,* a. k.3 cł- y.

vt.
1. ProwadŻę dzia}alność gospodarczą (należy podać formę prawną i prŻedmiot działalnoścj): ...'_.._.....

..................................i.}1..(............L|p.!{".{a.1r...........,.,......................

- wspólnie z innymi osobami



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości: "'"""'''""''""-'''

2' zaŻądzam działalnością gospodarczą lub jestem pIzedstawicielem, pełnomocnikiem takjej

dziadlności (należy podać iormę prawną i pŻedmioł działalności)i''.''""""'

.-.. ' ''.'.'''''.'..' '''!1,L '('.'''''''' '^a'ś.a''łLu'.'''''''' ' . .' ..) I

wspólnie z innymj osobami'.''''.'..'.'.'.''.''''..''.'-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:

v .

Wspołkach handlowych (nazwa, siedŻiba społki): . ',V:n ł;..''.(l;a.t 5cł3

jestem członkiem lady nadzorczej(od kiedy):

Jestem czjonkiem zaŻądu (od kiedy): ''''' ''''''''''.'

_ jeslem członkiem kom]sji rewizyjnej (od kiedy): ''..'..'.'.'''.'.'.'.'''"'""'

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłyń dochód W Wysokości: ''''"

v l.
lnne aocr,ody osiągane z tylułu zatrudnienla lub inłej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tlułu: 'c_L.4tł "..b''6:d*uleg9.'.'..h'b'32 "''1

h...s. L..3.. "."t.u...r.'.t...... ...... ....

tx.

składn]kimieniaruchomegoowartościpowyżej1o'0ooŻł(wprŻypadkupojazdóWmechanicznych

należy podać markę, model i rok produkc]i): ....sk.*'.:ł'q!''''oklę\"Ji*'"J'!l'Ll'R"' 2''_!'i'9



x.

Zobowiazaniapieniezneowańośclpowyżej1o'ooozł'wtymzaciągniętekredytylpozyczkioraz

"li""ii "i i"L'i"ń iółł udzlelone {wobóc iogo w zwlązku z jallm zdaŻeniem' w iakiei Wysokości}

tł". e'.'..'.'.'rI e.t ą eł-,1



czĘśĆ B

Adles zamaeszkania osoby składającej oświadczenie|.'-''

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie llczęsg A (adres);

I

2.

3.

4.

5.

Powyższe oswiadcŹenie składam świadomy(a)' iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karneqo

Ża pódanie nleprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienla wolnoscl'


