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ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. ósoba Śkladająca oówiadczgnie obcwiązana jest do zgodnągo z prawdą. starannego i

zupelnego wypelnienia każdej z rubryk'
z. Jeleli piszći:golne rubrykl;ie zn;jdują w konkretnym przypadku Źastosowania, należy

wpisać,,n!e dotyczy''.
s. oiota śkłaaająca oświadcŻenle obowiąŹana jest określić prŹynależność poszcŹególnych

składników ńjjątłowyctr, dochodów izobowiąŻań do majątku odrębnego i malątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową
4' oświaaczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kfaju i Źa granicą'
5' ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje równleż wieżytelności pieniężne'
6. w częścl A oświadcŹenia 

'iwańe 
są informacJe jawne, W części B zaś infofmacje niejawne

dotydzące adresu zamieszkania śkładającego oświadczenie oraz ńiejsca położenia

nieruchomości.
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'r
oo zaDoŻnanlu sLe z orzepisami uslawy z dnia 8 marca 199o r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001

i-Niiłż. 
""'. 

1óg1' oftz z 2oo2l' Nl 2g' poz.22o, fi 62, poz' 558' Nr 113, poz' 984' Nr 153' poz'

1271 l Ń;'^4' poz. ]806)' zqodnie z an.24h |4 ustawy ośWiadcŻam' Źe posiadam wchodzące w

skład małŻeńskiój Wspólności majątkowej lUb stanowiące mó] majątek odĘbny:

t.
Zasoby pieniężne| . ĘĘ ę', cr', oa )
' srooii'pienĘ'n" zg'o.dozone w Wa'Lcie po|skiel:' '' '''''''''Y9''' 'Y''#J'?:' ''?1':

- papiery wańościoweI

na kwotę: ' '.''''.''' '''.
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tytuł prawny: .'!lfZL'':'. a/-aQ/!łZ na./-

a5ką

tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4' lnno nieruchomości:

powierzchnia: '.'.'..'.'.''.'. .'. '..'..'.''.'. .''''.'' M.'ę . .
qbrde. m

Nłe

tytul prawnyr .......-........................ N,b pos,btlana

n.
1 Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub

przedsiębiorców, w którycń uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę iemitenta udziałóW:

Nt.e dł:ły'cee7

udziały {e stanowią pakiet większy n]ż 10 % udziałów w spółce: '''''..'''.'.''.''''''.

"-eq
z tego tylułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm dochód w Wysokości: .''.'.'

2. Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - naleŹy podac liczbę i emitenta udziałów| ' "



z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód wWysokości:

/// 'ę. .s/ny'7cec/

1' Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałel.ń gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców, W których uczeslniczątakie osoby- należy podać liczbę i emitenta akc]i:

,^ł1ę au-7ce7

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiW społcei ...'' .'.''''.'.'-'.'''''.'

z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: ''..'.r//'-//C (aO-/A C ?L/' - /- 7

2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: ''"'""''"'"'

N,Ł obłr'ł< e.ł'''''''''' '''''r "" ''
Z iego Mułu os]ągnąłem(ęłam) W rcku ubiegłym dochód wwysokości: ..''''

'''''''''''''''''''''''ł!l.'R.''''?tQIl'ę' ?''/''''I'

Ńauyłem(am) (nabył moj małżonek' z wyłączeniem mienla pŻynależnego do jego maiąhu.odrębnego)

oJ śł"r6u i'iń"ń"' innej państwowej osoby prawnej' jednostki samoŹądu leMonalnego' ich

''iąir.o\^/ 
luo od komunalńej' osoby prjwnej nasiępujące m€nie' ktÓte podlegalo zbyciu w drodze

przefargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: '.''.''.'.'''.''''

vt.
i. Prowaozę działalnosć gospodarcŻą(naleŹy podaó formę prawnąi prŹedmiot dŻiałalności):

^/i_osobiście'.'''.''''''''.''''' &_E ehĄc'<7

^/. 
a

_ wspól1ie Ż 'nnyrni osobami '''''''''''''' /'':'l''Y' , C'ł!,r'"'/



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi€głym prŻychód l dochód w wysokoścl:

zaŻąMam dzialE'lnością gospodarczą lub jestem pżedstawicielem. pehomocnikiem takiej
działalności (naloży podać formę prawną i przedmiot działalności):'''.''''''.

NŁ''dał7Ć.2 ć/''' ''''' '' f

jestem czbnkiem zaeądu (od kledy): '........'.'.'..'.

ieś6m cŻłonkiem €dy n adzolczą(odkiedy): ..'ł3-.".da.. łs-s-.s..ł'..'.........-......'....

jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'

wsŃlnie z innymi osobami

z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) w roku 
'lbiąłym 

dochód w wysokości: ..'.'.

zlego tytułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wygokości: '.'''''

v t.
lnne dochody osjągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalności Żarobkowej lub zaięć, 2 podanigm

tx.

składniki mienja ruchomego o Wańości powyżei 1o.0o0 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać marĘ, modelirok produkcji): .......



lYć"e'..'.'daz|.ceev

x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10'000 zł, w tym zaciągnięte ktedy'ty i pożyczki otaz
warunki' najakich zóstały utdzielone (wobóc iogo' w związku zjakim zdaŻeniem, w jakiej wysokości):

e {>ateł'C a''Cł'''.'.'.''''.''''''''.''..''.'''''''.''''.'.''''''..'
//



czĘśc B

Adres zamieszkania osoby składającei oświadczenie: '...'''.'.'.'..'''.''''''.'..'...

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych W punkcie ll części A (adres);

2.

3.

5.

PowyżsŹe oświadcŻenie skladam świadomy(a), iż na podstawie €ń' 233 s 1 Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub Żatajenle pmwdy g.ozl kara pozbawienia wolhości'
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