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'l. osoba Śkladająca oświadczenie obowiązana jest do Żgodhego ż prawdą starannego izupełnego wypełnienia każdei z rubrvx'2. Jeżeli .poszcŻególne rubryłi ;ie Żn;jdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać,,nie dotyczy'''
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okIeślic pŻynależnośc posŻczególnychŚkładników majątkowych, dochodów'' i zobówiązań a" ń"1'ą*u 

-oJ[i["-go i 
'"1ątłu. objętego ma żeńską wspólnoscią majątkową. '

4. oświadcŻenie o stanie majątxowym jotyczy majątkU w kraiu iza oranjca.c' oswladcŻenie o stanie majątkowym obejmuj€ równjeż wierryteln;ści pie'nieżne.

"' i::'_1Y a ::*""czenia zawań€ są informacje jawne. w cŻęści B zai inf;rmacje niejawneootycŻące adresu zamjeszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenianieruchomości.
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oŚWiADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy
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(ńiejsce zalrudniena sIańowsko !b funkcja)

po zapoznaniu sję z prŻepjsanri ustawY z dn]a 8 malca 199o r o samorŻądzle gminnym (Dz. U' z 2oo1
i."!l lo-r: Ęl'"' 59'1 a-azz2aO'l' N:21' poż' 22o n-62' poŻ' 558' tlr't.i'-poz.óał'\r ls:' poz'z'I 'll|lŻ14 po/ lU06]',,godnA z aft' 24hIe] L5tały o'wiad,Za-' Że poslada-.] wcFodzące w
skład małzeńskiejwspólności nrajątkowe] ]ub stanowlące moj ma;ątek oaięony:

t.

zasoby p eniężnei
_ śroałi'pienĘzne zgromadzone w walucie polskiej:'''ł''|t1,12.{ l+,,, fuą !1.l\Z 7c14'/
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- papiery wańościowe:
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powiezchnia: ....f P.i........c.......i]i.:.c1.iLRactti: .1. . !) ??.91 !:4

t.
1' Posiadam udzia]y W spółkach hand]owych 2 udzjałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsiębiorcóW, W których Uczesinjczątak]e osoby _ na eży podać liczbę i emitenta udziałóW:

rJlF .l',i\az'/

udziały te stanowią pakiet Większy n]z 10 % !działóW w spółce: :::::::;:::;''''_''''----;;; '-'''.':

Z tego t),łu]u osiągnąłem(ęlam) w roku ub]eg}r'm dochód W WYsokośc|: :.__._'_._----.'.'.''''.'.'.'

.''.'.'.''''.'''..'-'.''''''''''''''I''lŁ.'.''-\9:'t'('?':i'
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2' Posiadam udzia' w innych spó]kach hand]owych - naleŻy podać liczbę emlienta udz]ałów: .'::.
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Z teqo tńułu osiąqnąłemlęłam) W rckU ub]eqłym dochÓd W WysokoŚci:

.....lirE . ()o:ł{.

Posjadam akc]e W spółkach handlowych Ż udŻiałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębiorcóW, w których u czestniczą ta kie osoby _ należy podać iczbę iemitenla akcji:

N a Ą'n C?l1r

a(c]e Ió clarowlą pakl-l Ne|s/yn!10naa,c' W spo]ce ' '::: ':-:l_---_l-

Z tego tytułu osiągnąlem(ę1am) W roku ubiegł/m dochód w wysokości: ':::::]'_._''_'::;::-''
N F a\o*r1Y.- .r, ./.. .

Posiadam akcje W rnnych spółkach handlowych -lla]eŹy podać ]iczbę iemitenta akcji] ..'.'. '' '''''.'
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Z tego tytułu osiągnąłem{ę]am) w IokU ubieg]ym doĆhód W wysokości: :a -.-']::::]=:;:: '

tl \r O ,\\ t 1.4ll
I

Nabyłem(am) (nabył mój rnaiŻonek' Ż Wyłączeniem mienia prŻyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Pańsi/Va, ]nnej państlvowej osoby prawnej' jednostkj samolza.du teĄ,łorialnego' ich
związków ub od komuna]ne] osoby prawnej następu]ące mienje, kióle podlegało zbyciu w drodze
pŹetarqu _ należy podać op s m enia i datę nał]yc]a' od kogo: ''-. ..'...'.''.'

1' ProwadŻę działa]nośc gospodarcŻą(naleŹy podać formę prawnąi pŻedmioł dŻiałalności): 

-

_ Wspólnie z innym] osobam]

AliE ftai1r.-vl



Z tego tylułu osiągnąłem(ę]arn) w roku Llbjegłym prz ychód i dochód W Wysokości: 'l:.l(:' ''! gł!1J
2 aa.fządzay dŻiała|noŚcią gospodarczą lub ]esiern prŻedslawicleiem' pełnornocn]kienr taklej

dz]a]alnoścj (na]ezy podać formę prawną i prŻedmiot dz]ała nośc]) '-'__'____':-'::: :-'
Ń LE Dc}.] 17 .'r

]'tr Do.:7ł-l
_ wspólnie Ż innyrni osobami''
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Z tego tytu]U osiągnąłem(ęłanr) w roku Llb egłym dochód w Wysokości: :.:;:'a_-:::a::::'';.''..'-_-':'

,\ a .J, JYł tzY'tt
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W społkach hand]owych (nazwa Ś edŻ ba spółk ): 'ł {-'''''i 'it l,Iil .

jestem członk em ŻarządU (od k]edy): '.'.' '''.''.....''' ''''''ł'lĘ'.''''n!r'jJ.cł)-J'.' .'.'.''''.' ''''''.'''.'''.'''-

jestem członkiem lady nadzorcze] (od kiedy)] .'.'. '|l'e'''''na!'cł1

jestem cŻ}onkiern komis]i rew zyjnej (od kjedy): ...'j!'r'e. '' '''8'9'!'tłl

Z tego 1lu]u osiągnąłem(ęła'r) W roku ubiegrym dochód W wysokości| .'.'.''r!'{t.'''''oł'(]'1.'.'.'.'.

v t.

lnne dochody os ągane z tyt!]u zatrl]dnienra lUb innei działalności zalobkowej lub za]ęó' z podani€m

kwot uzysk]Wanych z kaŻdego tytułr: .'h'1'!{6Ę:?Ę't):,ft''.'.''''?-€-'''"'?,j9 
'-t:,!{+ 
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lx.

składniki mienia luchomego o Wańości powyżej 10'000 2] (W pżypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę, mode rok produkcjj):



x.

zahowalar'a p er'ęŻne o wa1osLi 
""*","'^]!999''.,''ty11 Żaciągn ete kledyŃ i oazycŻ^' aGŻwarunh'' na 

'al icl] zosIa1, loz'e'ore 'wooóc nogo'w Ż\^ a',.u z'alrnz(ldaŻenien' w jJ(:ej W./soxos.|J:



1.

3.

5.

czĘść B

Adres zamiesŻkan a osoby składającej ośw adczenie:

l\,4iejsce połoŹenia nieruchomośc] Wymienionych W punkcie ll częściA (adres);

4.,,u Ę.ł'{C
/ "'" ' l;;;;;;r ' ,

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na pocistawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
Ża podanle nieprawdy lub zatajenie prawdy groŻi kara pozbawienia wolności'

tuE


