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oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwagair. ai.,Łil śk!ai{-ją'3 .ś'..!ad.zenie obov'iaz.n. jest .lo z..{..!!. z Órawda, starannego i
zupełnego wypolnienia każdej 2 rubryk.

2' Jeżell posŻczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr'ypadku zastosowanla, nal9źy
wpisać''nle dotyczy''.

3. osoba składająca oświaalczenie obowiązana jest określlć przynal€żność po3Żczególnych
składników majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego rnalżeńską wspólnością m4ątkowł

4. ośwladczenie o stanie marątkowym dotyczy majątku w kłaju i za granlcą.
5. ośwladczenie o stanie maiątkowym obejmuie .ównież wierzytelności pienięźne'
6. W cżęści A ośwladczenla zawańe są lnformaoJ€ jawne, w częścl 8 Żaś informacje niejawne

dotyc!ące adresu zamleszkania składającego oświadczenie olaz miejśca położonia
nieruchomoścl.

czĘśc A

(m]e]sĆe zalt!dnienia, slanowsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądŻie gminnym (DŻ' U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2002 t. Nt 23, poz. 220, ft 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214' poz' 1806), zgodnie z aII' 24h lą lslawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w
skład malŹeńskiej wspólności rnajątkowej lub slanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby plenięŻne:
- środki pieniężne zgromadzone wwalUcie polski"i''''''''''''!'!?.,'Qęę.,.:.:i.'..'....''''''.

?zQ!,?-o(,



|ł'. 
oo- o po*'.o"nni' .'1-0'.Q'.'.'.'.. m2' o wańości:.''.'. ':''ł'9-Ó.','9:P',:'.:.!.'.'''.'''.''...

tytuł prawny: .'.'.'..''.'..'l! 1p'ą'(łtq:'nę !1''.'męt:ęn.| ę ś'ę
2 ' l,'lieszkanie o powierz chnj. Ę.|c. d-o..t'!'+qn'z , o wai(ości: '.''' '.''ąr.'c. 'ś1Pąę ę

rodlaj Żabudowy''.''''''''''''.''''''n'e'.'d, ś2 ł 4 ę'ł'
tytuł Prawny:'''.'''''''.'.''.' .''''''''''.n l -b.'''d-e tłrza

Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam}W roku Lrbiegłym pŻychód

4' lnne nieruchomości:

'1!':'?Śł!::?

powieŻchnia'!1dZ1Qtką.'-8'."8q.';..!]łł.zękp

1ylułp""wny:4.d:.'1'''':''!łłp|tł!i-d-ilp€e'""I^r-b-i-:tę

--lc/..1 , Jd.3 . ' 1a57aapa741/v4 zapis m motbh rodzz"ct:zz:h

Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiolcóW, w klÓrych uczestnicząlakie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

h]P do/ //ĆŻ'4

l[.
1

udziały te stanowią pakiet Większy niŹ 1o % udziałóww spółce] '''Źt'p dotuzztl

z tego tytułu osiągnąłem(ęłaB) W roku ubiegłym dochód wwysokości: .Źał ''ą'ęqc?ą''.'.'..'....

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ' "

''..''.''. 2' : €'''ć/' -ę ą!'|' l



z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .łź . ?-"+'ęl

L Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawny€h lub

prŻedsiębiorców' W których uczestn iczą takie osoby _ należy podać liczbę iemitenla akcji:

n 'b a^JÓlLl ' " '7.. " ------ "

akcje te stanowiąpakiet większy niż 1o % akcji W spólce: ''.'''n!:e'.'dęą'Ę?'."

z tego t}łułu osiągnąłem(ę.łałł) w roku ubiegłym d ochód w wysokości: '.'n/Ł 'ą'9-ąŚ:?-

Posiadam akcje W innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emjtenta akcji: ''""'''"'""'

n/e cźoTącrz:
'.1.1.1.:.'.'-' -.ł.'' - 7 "'

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wWsokośdI łe cloDcz'ł'1

vt.
1 ' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedm id' dzialalłości):Ą/'4F9'

2.

Nabvłem(am) (nabyl mol mażonel' z Wylączenier'1 m'enia pŻyna eżnego do jego maląl\u odrębnego)

"J-śl".u" 
ii"iń"' iinel pansuowij'osooy prawnej' jednostki samorządu lerylorialnego' ich

ź"i{.ło* ruu od komunalńej osoby pra*nuj n'asiępuląó ńienie, któte']codlegało zbycll w drodze

przetargu - nalezy pooac opiś mierla idalę nabycia' od kogo| '''''''''' ' 
'1Lc-"'(!'(?'!!:!a 

'l '' '' '''"'"'' '''"

Ttzk- osobiście ''''' ' '''''..'.'' ' '''.'.''

- wspólnie z innymi osob 
^^i 

.'d,ęreńte..'łą1-'z''4^'z. enk ustua

na poc&t. żecen ,'ł:l '

s'zka/enlbuącb



2.

ztego tylulu osląqnąłen(ęłam) w roku Ubieqłvm pżVchod idochóo w wvsokoscl: ' ''''.''.'''.'PBŻ/ĆHób ' c6'96//5l Ż1 ' -bóĆLró-D ! 
'2r'9'98 

i
zalządzam działalnośdą gospodalczą |ub ]estem pzedstawicielem' pełnomocllk€m takiej
dzia}alności (należy podać fo.mę prawną i pŻedmioI dAalalnosci):' ' '4!''e '.4r'ęą€1?/'...'...'

osobiście '''' ''''''''''''''''' '''''' ' '''.'1Z!'? ' ąa'(4c-Lu.'

- wspólnie z innymiosobaII'i ''''''.'..n'!:e''.''d-a?:ę*ę .'. ''

ztegotytufuosiągnąłem(ęłaąwrokuubiegłymdochódwwysokośca].'ź|c.4eQezy. '

v ,

W spółkach handlowych (nazwa' siedzjba spółKi), .....'.'.'.?.i:....1P?:?.

jestem członkiem zaŻądu (od kiedy): .''''''.'.''''.'.' . nb- '.łeĘłły.

jestem członkiem rady nadzolczej (od kledy): ?.t': 1P-3:1

,/, aotó cr,,l

z togo tl',tulu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód wWysokości:

v t.

lnne dochody osiągane z llłułu Żatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot Llzyskiwanych z kaźdegov|'tu. /'10?t jotHo1v :

t.rrrn-a9dar'!|ę1e.?Łp:'p.P-łl:1'!aq!?d bl!'ł/a, 'fl.1t!.lł z 4 łochdd : 52!55-q'!.{'':1:

) ' d'ł'ek: rc peiubup aÓą1' ro| ' ,'aórło1' /poa",'', P6 " 
- ),9!/,oo -'"'''''' '''r''' ''''''''r'-''''.'''''-''''ł''''' ' ' ' ' -'

)rakr)? zat/l :

tx.

składnikimjenia ruchomego o wańośd powyżej 10.o0o zł (w pJzypadku pojazdóW mechanicznych

a/./amochtid osąó ' m-L,i'?aułrz crtpÓ '/,6 "
należy podać markę' rrode' ;rok produkcj ): ' '''''''''' ' ' ''''' ''''' ''''' '''''



/.ok /r/od. /99F '
t)- 4-Q.upeŁ.-"d 'ę'ł9p9-tł'.'4.:.k:'!'.(-d'''?ł€-5'ł'r'|./,9 n:'.':/4'P'|p{..(?.?{.

''''.'łęrłą:|,ł'.'ł2ś.''.'!8,'qp''''ŻI'''''''''''''.''''''''''.''''''

x.

zobowiazania oieniężne o wańoŚci powyże] 1o'ooo zi' w tym Żaciągnlęle kredyly i pożyczki oEZ
*li""'Li- j"l'i"r' 

'ó.t"v 
udz€lone (wobóc kogo w związkL ż jah'm zdaŻ eniem' w jakiei wysokości):

n/ e taab!ĆŻu"""".. . / " '



cŻEść B

Adres zamieszkania osoby 6kładającej ośWiadczenie]'''.'

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych W punkcie ll częściA (adres);

2.

3.

4.

5.

PowvżsŻe oświadcŻenie skladam śwIadomy(a). iż na
za pódanie nieprawdy tub Źatajenie prawdy grozi kara

podstawie ań. 233 s l Kodeksu
pozbawionia wolności.

karnego

Gl a u o cz p11'q','4 1'' 4'1''o-ź'' 1''ą'?' /
(mi.j..owość' data)

,'r ł//
4-ćłł!,":|' '-ę#ł.


