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oŚWlADczEN l E MAJĄTKoWE
radnego gminY

RG. Ł:cĄ5Uwaga: \

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''"
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

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

4. oświadczenie 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 informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie o(az miejsca położenia
nieruchomości'

czĘŚc A

Ja nizej podpisany(a),

urodzony(a) .....2*..

?.9P..'.'.'Ś'.'.'P''ęł.Y..p..e.ę.2{t.ę',...'.'..r'J.F..v.cz:1.s.l.r.L
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sięzprzepisamiustawyzdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001
r. Nr 142, poz. 1591 orazz2OO2r. Nr 23, poz.220,nr 62,po2.558, Nr 113,po2.984, Nr 153,poz'
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ai'.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małŻeńskiejwspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.
Zasoby pienięŻne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:....lł 9.?.o-.4

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:.

papiery wańościowe:



il.
1. ZL

tytuł p rawny : .' Ą?F. .Ór, $Ł s',9Ńp} j. ....'..Y.ł'.łŁ.N.ęK.o

2. Mieszkanie o powierzc nnl: ........Q.k..'.''.. m2, o wańości: ...'l.'b..ęęp .?!'- '.. '..'.

tytuł prawny :''''l.ł v l*..ą*'+' :. H e J.ęi. "... ..*..'. l!t-r'K' Y
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: .Rc'u{E.....ł'.Lł'Łu)r$.nł'|.R|1['.'ę9sPaD.t.Rłął'!l.' powierzch nia,.. 6. r.kQ.h.a'

rodzaj zabudowy: 'o5.Q.Rs..,'.."-l"P'ł.d ..9.Tp\a.Ł.:(.1...CNe.H..1'}.$l.O.q€0.?ii}'''}Y

tytuł prawny :'''. s9 P-ó. r.rł ł n s.łłcjl . . ..Y nrż.e.ŃsK. A-
pp71cuób'. 3oooo;_

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: }?..s./_P.i.. P.9.?"-ń-

4. lnne nieruchomości:

powiezchnia, ....l='ft..9..'.'...E.'..PaHJ.ĘB.Z.cfi.N.! .."L',..9.9.9.Y... .ho-

o wańości:'.'.' "''4'9'Q''9-?.O ZL

tytuł p rawn y :'''.' 
^.9. 

r &-\\*.ł.9 .\t _o_i J. .'.' . . .' .rr.łł ł.ę.ł.z r.ł

1il.

1. Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleŻy podac liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10 oń udziałow w społce: .-
. L|.|.t......P.9. rI q ŁY

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

-'

rtte.....Dp.:11 s,?:/

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: -__
. . .. . . . . . . . . . . . .. . . t{. l E. . . .' . .}.o. . f 1 c.Ł.1.. ...'''

'l
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Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...''.'..........

.'l''\ Ę......_ba'r:{ 9 ?'r

tv.
1' Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałeń gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

N lt DoTv czY."'1".'""f"""

akcjetestanowiąpakietwiększyniŻ10%akcjiwspółce:'..

'' ' NtĘ ''b''pł Ś?Y

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochodwwysokości:6

....'......'...!:l. !.f, Ą e' i.:1 s 

".Y..'.....''..''
Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleŻy podac liczbę i emitenta akcji: :::..:.
... .. ' N..\E '}ęrx.q?.|......'.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .:.
...... .'....'. N' !'Ł... ... $.p. jy. s-'k:I'.'...'.

I

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, zv,tyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu_naleŻypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:.'

bo-rY CZY..'.'.....r,'" 
7'

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności): '-

- osobiście
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości: .NlF-.'')p.}il.c..ł:l"

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleŻypodacformęprawnąiprzedmiotdziałalności):.-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .....N.|Ł...'' .D.oĘ.e.+.7..'......

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zaządu (od kiedy): ..........

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): QoYvczv
'.........r....'...1.Ń|'

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nt g bo'1y 9'".Yl.. .... ...' ..

tx.

Składnikimienia ruchomego o wańości powyzej 10'000 zł (w pzypadku pojazdow mechanicznych

naleŻy podac markę, model i rok produkcji): (!.ł9-{.\K. .-c:.ł.w..L9.ł.5ł,.:..19'.5.o-p.ł!./.łl.lł'Ó'u.li'.xl&iilsYi'f)



..o'.'PEL....un.Ęr.ĘĄ.....'.{,.8-..'łtN.ąYil ft...4.ę.ę1.r'..=...Ą.2.ęe'a.łT.ly.l.łńrLŁ}.lNdl] lr'łz-ei.s'+t-1

X.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w |akiej wysokości):



czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

DANE OSOBOWE
PRAuilNIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie aft' 233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

t

.ę.{ F.ę.łn } . ..ę E.... .Q.\.,' Ą'o- Ą ?..!.........'....'
( miejscowośc, data) /.ak=q


