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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

lJwaga:
1' ósoba składająca oświadczenie obowiązana jesl do zgodnego z prawdą starannego l

zupelnego wypełnienia każdej 2 rubryk.
z. .leźeli pószczlgólne .ubryki nle znajdują w konkretnym prŻypadku Żastosowanla, należy

wplsać,,nie dotyczy''.
s. oiota śłłaaają.a óświadcŻenle obowiązana jest określić prŻynależność posŹczególnych

składników ńaiątkowych, dochodów lzobowiąŻań do majątku odrębnego i malątku
objętego małżeńską wŚpólnością majątkową

4. oświaócŻenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kralu iŻa granlcą.
5. oświadcŻenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częścl A oświadczenia 

'ewańe 
są informacle jawne, w części B Żaś informacje niejawne

dotyc)ące adresu zamieszkania śłładającego oświadcŻenie olaz mie.isca położenla

nier!chomości.

czĘśó A

Ja niŹej podpisany(a)' ''' Jłił*S',,. .u*,ł-

-k'"-_--3..' K "J-Ł.'łJ
) l,Ę ' - ' L!i':l.L\.Y''ia'

..st

(m ejsce zalrudnienia stanow sko lub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '199o r. o samoządzłe gminnym (Dz' U' z 200'1

i' tliiłz, po'' 1óg1'o.azz2oo2l. Nr23'poz.22o'nr62'poz'558'Nr113'poz'984'Nr153'poz'
lzll l Nr'ztą, poz' 1806)' zgodnie z an' 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam wchodzące W

skład maŁeńskiej Wspólności majątkowej lub slanowiące mój majątek odĘbny:

L
Zasoby pieniężne:
_ śtodki pieniężne zgromadzone w wa]ucie polskiej|.'-''''''''.'.''..''''''.'.'.'

}'c'o.c..''}Ł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wańościowe:



|ł. 
oom o powlerzcłni:.''-3-Ś.....- m'ż, o wartoścj ,..'.Z75.9....p.Q..a....lE'

Muł prawny: .'..'''..'''''.''' . ::#":--' . rc *"ź=*.,'*.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .... ...-:::::,:,<....*.&.

o wańoścl| ' '''''' ''''''''''''

rodzaj zabudowy: ..........

lytuł prawny ''''' ' '

z tego q^ufu osiągnąłełn(ęłam) w roku Ubiegłym pżychód idochód w wysokości: -.....'.'.'......-..........

4. lnne nlgruchomoścl:

powieŻchnia|..,]'.4?v.ł.}.*

;. .tt""*-O-*.t*....go",tr<>:J.r."-.-8".... o....Fc^-r:.....-O+...6-.S..brn -.-.............

o'"l.ros"i, ..........6.P..9.9.Q..J:

ty,-rł prawny: .'.,Eał...'"*---lŁ.

t.
1. Posiadam udziały w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŹedsiębiorców' w których uczBstn iczą taklo osoby - nal6ży podać liczbę iemitenta udziałów:

udziały te slanowją pakiet większy niż 10 % udzialorv w apółce: ''' '... '. '. ' '. '. '.... '.

2' Pośiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitent€ udziałów] .''''''

z tego t)^ufu osiągnąłem(ętam) w roku ubi€głym dochód w wysokŃci: ......



1.

z tego tylułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubi€giym dochód w wysokościl .'

... ...........r.*.* .rk.t"-r^^*".

Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałeń gminnych osób prawnych lub
pe edsiębiorców, w klórych uczeslhiczą takie osoby _ należy podać liczĘ i emitenta akcji:

akcje le stanowią pakiet większy nż 'l 0 0/6 gkcji w spółce:

z tógo tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubięołym dochód w wysokośc||

2 Posladam akcle w innych spółkach handlowych - ralezy podać liczbę l emitenta akcli: .''.''.'.''.'''''

Ą& .L,5

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w .oku ubi€głym dochód w wysokoścl: ''.....

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyĘczenlem mienia plzynaleŹnego do jego malą|ku odrębnego)
od skalbu Państwa, lnnej pańslwowej osoby prawnej, jednostki samorządu i9rytodalnego, idl
związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegalo zbyciu W drodze
pŻelargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo| ''''''.'....'''.'.

'i.-ł
: =:-....."-. 1..1:ŻaA-gr

Prowadzę dziatalność gospodarczą (nal6ży podać formę prawną i prŹedmiot działalności): .. '..........

- wspólnle z innymi osobami



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻychód i dochód W Wysokości| ..''.i:::'':-''''_''y L }-^*\
2' zaŻądzam działalnością gospodarczą lub jestem pŻedstawicielem' pełnomocnikiem lakiej

działalności (należy podać formę prawną i prŻedmiot działalności):......'.''

wsŃlnie z innymj osobami .-.'.'......'.....-.-.'....'.'..::.}^,^*'..=*e.v--.-5- -----

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubeg'm dochód w wysokości;

v[.

W spdkach handlowych (nazwa,

- jestem czlonkiem zarŻądu (od liedy):

_ jestem członkiem redy nadzorcŻej (od kiedy):

jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kledy) -'''''.'.'''',i1lx.:':!-''.:'F_ ź-^2rr,r*>', .'.''.'.'.

\.1źL*Ł*...****Ł;.';.1"'ł- '.-- .s_.'ł**. Cr""t * . .(*."_-7

ril*T*'.':'."J._.'*'ł''.*;.':-:*... *'

powyżej 1o'ooo zł (W plzypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, modet i rok proautcji): _S'g.^*JgsJ* -"o.{-**.y1.- RE'\)A\'t=-L"l
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x.

zobowiąza.ia pieniężne o wańości powyżej 1o'ooo Żł, w lym Żaciągnięte kredw i- pożyczki oraz

waiunłina jar<icn zóstałv udzielone (wobóc iogo' w związku 2jakim zdaeeniem, w jakiej Wysokości):



czĘśÓ B

Adres Żańieszkania osoby skladającej oświadcŻenie:

Mjejsce położ€nia nieruchomości Wymienlonych w punkcio llczęśc|A (adreg);

2.

3.

4.

5.

Pot/yżaz. oświadczenia składam świedorny(a), iź na podstawle ań. 233 5 l Kodaksu karnago
za podanle nl6Prawdy lub zatalenlg prawdy grozi kara pozbawlenla wolności'
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