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osWlADczENlE MAJĄTKoWE. radnego gminy

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Żgodnego Ż prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżel; posŻcŻególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania, należy

wpisać,,nie dotycŻy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś]ić przynaleźność poszczegóInych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkoWą'

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierŻytelności pieniężne.
6' W cżęści A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w części B Żaś lnformacje niejawne

dotyczące adreŚu zamiesŻkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia
nieruchomości,

czĘśc A

(ńjejsce Żatl!dnienia' stanowisko lUb funkcja)

po zapoŻnaniU się Ż przepisami ustawy z dn]a 8 marca 1990 r' o samoządzie gminnym iDz' U. z 2001
l' Nl 142, paz' 1591 oŻz z 2002 f' Nl 23, paz- 220, rł 62' poz' 558, Nr 113, poz' g84' Nr 153, poz.
1271 i Nl 214' poz' 1806), zgodnie z an' 24h tej Ustawy oświadczam' Źe posiadam Wchodzące w
skład małżeńskiej Wspólności majątkowej 1Ub stanowiące mój majątek odĘbny:

t.
Zasoby p en'ęż_": , / /
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- papiery wańościowe:
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Mulprawny:

Z iego tytułLl osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wvsokości:

4. lnne nieruchomości:

powlezcn ia:''''./'kĄr,re./'. aefa'yłą .!Jłł"'?-''..

o wańości; 4,.10Qp0,,.-

tytuł prawny;'.''''''''''.'.''''''''.' /1,/. /' ć/'2 /ź !?' ?

t.
1. Posiadam udziały W spółkach hand|owĄ/ch z udŻiałem gminnych osob prawnvch lub

przedsięblorcóvy w któryCh .czestn:c./ą ta (ie osoby - na eży poaac l'citę i en'tenia udzLłów:

łl.z.!r .e/a'.{fuełg

udziały te stanowią pakiet większy niż 1o %

2' Posradam udziały w innych spółkach handlow./ch - należy podać liczbę i emjtenia L]działÓw: ''.''''

Ż tego twułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieglr'm d ochódw wysokoścl: './?!.'' ('./1(?

.'. Ż12'(' 3-/..(4e-.ż/
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Z tego i}'tllłu osją!nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W v'ysokośc]: ''"'?J'( .1e4+ł

1.
przedsiębiorców'

w śoolkacn 'a1d owycr z Ldzlalen gni1'Vch osóo p aw'rycr lub

* ""toiil 
-):".-.ą rr\ e osob! _ na''zy pooać l'czbę i e-'li'enla J"cJi:

a,!e d'ą''4e-;/

akcje te stanowiąpaLlet większy nlz ]0
,.,,.,

% akc]] Współce'''' a'1'a''!' ,'1u /, ,:',''''t v
ziego tytułr oslągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: "'"'

Posiadarn akcje w innych spó]kach handlowych - naleŻy podać liczbę i

/4) (
emitenta akcji: ..... .. . . .

ł/'Ł*?

z tego tyt!łu osiągną]em(ę]am) W roku Ubiegłym d ochód w wysokaści: '''z)'1'"(''"

Iuou,"-,,"., ,"uor, n'ul rratzo'le\ z l"rylączp'lle'] mlen'a przyralez'eoo do iego'Y]ajątku oorębnego)

Ód Skarbu Panstlva' inne' palsrwo'\el "*"v 
pi"""i'' led]osihi 

'anoŹądu 
' 
ter}4o-ia'reqo' ich

/Wiazków lub od koTu'la n'' o"ouv p'"'n"i l.'"'i"ou'ące ń'erie' ktote pod'ega'o zbyc'U w drodze

p)Jiurg' -."'uzv o"o"c op'ś rle''a daĘ'ab/'ia'oo.logo: '' 
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Z lego t}iulJ osiągnąerrlearr'w lo<U Lrb eg}y-_r ozychod iooc1oo wwyso u",,,,121-( |!)-): ' ł'l''"', ." 4c')ń81
2. zalządzam działalnośc]ą gospodarcŻą ]ub jesiem pŻ edslawicjelem, pełnomocnikiem iakiej

działalności (należy podac formę praWną i przedmiot działalności):.-.'''.'.'

,,:, ń4?l
- osob ście ''' ' ' '.'''''' '' '''''''''.'.''' ' '' ' ''' ''' ''''''1?'t'|l''''''''t /"''(1:.ł'7 '''' '

- wŚpol^ie z inny1iosooani ' '''''''''''''' '''.''''''''' ' /łl} ł''/'1-:17,a-/- '''''' '' ''

Z łego tytuł! osiągnąłenr(ęłarn) W loku ubiegłym dochód w wysokości: '.'.'' /l t.'t- . de-/7l'E

v .

W społkach hand owych (naŻWa, s edziba spółki)] '' '.'''''''.'.'1.?./'.( rnL ó ,r,'' | / "" '

' jestem cz]onkiem zarządu (od k]edy): .'.'''.'.'' .. ..'..'.'tłl:e lz/łł1l7

jeste'n c7lo1. len' -ady rad7o'cze' lod liedy': ''' łł ł ł /:4:'!ł-/' '''''

jesiem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '-' . . . ,z|e ł1nł1'

l ., )

Z lego tyulu osiąg1ąerlę'am' w ro.U Lb egfur doclód w Wysokości:.''''Ź ł':''' (/, r'|1'.7

v t.

lnne dochody osiągane z tyiułu zatrudnienia lub innej dzjałaLnoścj zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytuł!: '''''''''''''''''.'n > t .1 1,-O(t')
l/:,p'4afr. ł il ł-''.'.'''''''''' '''''r 2)'L t'7''1''''''''''''' ' ' '''''' '''

. . ?il, r.ę" *'' łlo,zn ; sł, 1,/ł ź.v& i z7ł . r''. rł/7.'o.ł/'z1'. ł4.'.'=.'.' (4 fi tc c
'''ńz',' łł3 l'| n''''.'s- k'J-łc s 4 3' 9 r' " ? Ć'
,r. Du|ny'nl,r,a' !' / ą, ztł'łuoo 1l o ?Z'f'/
składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10'000 zł (w przypadku pojazdów ńechanicznych

należy podać nrarkę' mode l rok produkcji): -''.'''. . nl.:ł.''a/Ą17
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Zobowiązania pienlęzne o Wartosc] Dowvze
warurki' na ]a(,;l7;;;ał 

"al "..?,,iJu?.il^]9'999' 
i,.-: tvl''*"iągrięte k'eoy1 i pażycz^i oń/ago w z\^IązkL z jar|ń /,dazen:em ' w laki"j w'soąosci.
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groŻikara pozbawienia wolności.
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