
oŚwnoczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

{.,tsuĄD6M|ł{Y

Wpłynęło ff :::trb' I1ĄB, 1!.l7
Ldz.'......"'......'...... zał.
Pr.:łk3: i j' :

Uwaga:
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 matżeńskąwspótnością majątkową. ;]:i:4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelnościpieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśc A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2a01
r.'Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr23, poz.22O, nr62, poz. 558, Nr 113,po2,984, Nr 153, poz.

' 1271 i Nr 214, poz' 't806), zgodnie z arŁ. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

l.
Zasobypienięzne: _ ^ ^ ^ .' ,'l ^

- si"o'ri ń'"nięzn"zgro'adzone wwalucie polskiej:'...'.' . '' . .tr*..pa''frl-a.lĆ:Iłś-...''......

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:...'...... ....(.}:tR-'. Q.9. e.:.9-,d.ę

papiery wańościowe:'....'......'..'..''.'...... ..' t'/:]-1ł, F * tł*r{.sp

T. oon', o powierzch ni,4.8.h..'..... ffi2' o wańości:.''.. ..(r'p.'".c'g.o-'#*.'..

2. Mieszkanie o powierzchni: ..........,

tytuł prawny: .........,......'.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: ....'......'.'.. ......'....(}:Lłś". r a s



Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym pzychód idochód wwysokości: '...'.......'....

4' lnne nieruchomości:

ą:

ilt.
1.

lv.
1.

.a..L.LŁ.'.,R * ?. i,e dc-/

powierzchnia , ..i.ał'(*ł.łt.Q.ł,*)e,e'.*Łtgd-p łrwdr'1.l.*Ł..'*.,ułpł'rłs*Ł. 6, .*,L

tytuł prawny, ... ..' . k}. ęJ>' jł:Lp':J. c' 2# rpł

Fosiadam udziały W spółkach handlowych E udziałem gminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorcÓW, W których uczestniczątakie osoby - naleŹy podaÓ liczbę i emitenta udziałów:

rt't*ł-'..ci*Łłr*g
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałÓw w spÓłce:

'. -....'(l, (ę..... ą.{ł.2 l:ad€.'. . . . . . . ... .'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości; .......'.'.......

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..........'''-''.

#.2/^e.. ?.na.r. e,.Ol$

,:I2*Ł 'd."*ł:tr łr*4

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dgchód w wysokości: ...'..'..........

.'..'. ''. ' '... a"e ,r..0ź-ł.s.j2J.r?.at;ł:'z'.' .

Posiadarn akcje w innych spÓłkach handlowych -należy podaÓ liczbę iemitenta akcii: ...'.............

n:j}"e. .W ł:; ł-&.if,s. v ). z

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: ....'.''..."""""'"":''"'"""'''"

.yLcL . -p'9 2 ł-{''.uL .u.2z.1* ' ' '. .



V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu _ należy podal opis mienia i datę nabycia, od kogo: ...''................

'...'''..:'''....'. ......'.....n.'ki:,.a-*łtelłł;..........- J,)
vt.

1' Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,..-...........,lł.ZŁ'* . .. *:i?!.*.:ł.t [:c{^t.ł'.ł.'ł

jestem członkiem zarządu(od kiedy): ..'....ł.)'}tt..d,crJln.tł..tcc

jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): :).Lł*ł-'...(.l.#Arr,r*|.rJ {)

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości: '.'..'...'.:?LŁł".''f'a-1.t.cda,rr.



vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, modelirok produkcji): ''........'..... .,:Ilł+- .p,ł''łiłd#

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 zdarzeniem, w jakiej wysokości).

czĘśc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. i
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