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osWlADczENlE MAJĄTKowE
radnego gminy

L,waga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli.poszcŹególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowlązana jest okreś1ić prŻynależność posŹczególnych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i ńajątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infórmacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóźenia
nieruchomości.
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ŁQ/v,1EpHilpP
im ejsce Żatrudńien!a. stanowjsko]ub lunkcja)

po zapoznaniU s]ę z pŻ epjsami Ustawy Ż dnja 8 marca 199o r' o samoŻądzie gminnym (Dz. U' z 2oo1
r. Nr 142, poz. 1591 aaz z 2OO2 t. Nt 23, paz. 220, n. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr .153, poz.
1271 i Nl 214' poŻ' 1806)' zgodnie z an. 24h tą ustawy ośWiadcŻam' że posiadam WchodŻące w
skład maźeńskiejwspó]ności nrajątkowej ]Ub stanowiące mój nrajątek odrębny:

t.
Zasoby pien]ężne]

środki p eniężne zgromadzone W wa]Ucie po]sk]ej:''

llł ae:f,7
środki p]enięŻne zgromadzone WWa]Ucie

A/rŻ ak:Ał<',,rtl
papiery Wańościowei
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1. Do- o power7cl'ni............... ^l2 owa1osc:

rodzajzabudowy:

t!,tuł p€wny:

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieg]ym pŹychód i dochód W Wysokości: "'" '''"'"" ' ' ' '""

4. lnne nierUchomości:

A(tE ?-Q[-{ęł.l

tytuł prawny: .'.'.'.''.''.''''

l .

]' Posjadam udziały W spółkach handlowych Ż udŻiałem gmjnnych.osób prawnych lub

plz"o"ńJior"o*' ń xtóryci1 uczestn|czątakió osoby - należy podać ]iczbę i emiienia udziałów:

MtE.7Ł/t/c.zl

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10 % udziałów W spółce: '-'"'''''''''''

Ztego lytułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: '""'

2' Posiadam udziały W innych spółkach handlowfch - na]eŻy podac l!czbę i emjtenta udzi3łów: '''''"



z tego t!łułu os ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

1 Posiadam akcje
prŻedslębiorców'

W spółkach hand owych z udziałem gnrinnych osób plawnych lub
W kiórych U czestn iczą ta kie osoby - naleŻy podać jiczbę i ernitenta akcj :

/u-1ĘD-?T??e".'/*

akcje te sta nowią pakjet W ększy niz 10 % akcj W spółce: .'.'.''.'....'.'.'.'.''

z tego tyiu]U os ągnąłem(ęłam) W roku ub egłym dochód w Wrysokości:

2. Posiadam akcje w ]nnych spółkach hand]owych _ naLeży podać liczbę i emiienta akcjii '''.''''.'.'.'..-

z tego tytułu osiąqnąłeń(ęłam) W roku ubiegłr/m dochód W\łrysokoścj:

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z Wyła.czenjern mien]a prŻynajeżnego do jego rnająiku odrębnego)
od skarbu PaństM/a, innei państwowej osoby prawnej, jednoslki samorŻądu teMorialnego' ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie któle podlegało zbycill W drodze
prŻetargu - naleŹy podać opis m enia i datę nabycia' od kogo: .'''.'.''''.'..''

lpf/ /c"/

1' Prowadzę działalność gospodarcŻą (należy podać forrnę prawną i pŻedmiot dz]ałaIności)| .'.'.'.'.'.'.

_ osobjście '''''' ' '' ' '''.''''''''' /Y/€-c- oTr-Cł/
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Z tego tytu]u osiągnąłem(ę]anr) W rok! tlb]egłym pEychód i dochód W Wysokości:

Zar7'ądza1' az'dla r ascla go-pooa',/ą '!,b Jpster pĘeostawcie'em' peJrorrocn k'em
oŻlala 1oscl l']aleŻv podaa 'olrre orav!rą' pżedTiol oŻlala 1osciJ:'.'''''''''''

osobiścje ł{l.tr D-ęźf/-ęl:'

lakrej

- wspólnie z nnymi osobarni

z tego tytułu osiągnąlem(ę]am) W roku ubiegłym dochód W Wysokoścr:

v .

W społkach hand]owych (nazwa' siedzibs spółki):

jesiem członkjem zaęądu (od k]edy)i

jesler. czlonk em racjv nadŻorcŻej (od kiedy):

- jestem członkiem kom sji rewizyjnej (od kiedy)]

Ztego tytułu osiągnłem(ęłam) w roku ubieg]ym dochód W Wysokości:

v t.

lnne dochody osjągane z $,łułU zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot UŻyskiwanych z kaź delJo ryful\): .' F- (r':1' Ż' 2'2.'.rę. !''z- -a- 
s-ł-.

''' ' ' ' ''''ś'7'. ł2ź- 'ł2'''ł'|'''.'.''''.'''''.

lx.

składniki mienia ruchomego o wańoścj powyżej

naleŻy podac markę' model i rok produkcii):

10'000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
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Żobow'ązdnla p en'ezne o wadośc| DoW/żeJ -oooo zl' w tylr Żac'Egrięte 
^-eoyty l pozyczki orazwalunh 

' na ak'cl. ŻoslaĄ/ Loz'elo1e lwobec kooo'* z*lazv' ź pin-'za-urz'"i'"r.ii.;,uiij *y'o*""i;.



DANĘ osoBoWE
!!ĄWNlE cHR0Nl0NE

Powyższe oświadcŻenie składam świadomy{a), iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie n;ePrawdy lub zatajenie prawdy groŹi kara poŻbawienia Wolnoś;i.
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