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ośWnDczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

,ł*:/*l.,...........,.'.,anłał,ł*.Q!.?,'ł.(.,/3,.
(mioJscowośĆ}

[\K "aga: , " \tr\
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

Uwaga:

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jóżeli poszczegó|ńe ruoryri nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, na|eży wpisaĆ

"nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest okreśtić pzynależneśó poszczególnych

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

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje również wierzytelnorici pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a), .. .ł.vCł,{.t.ł'..'.,',4c.,/'.t.u'..'.'...t*/'łt.dł','.'.
(imiona i naań,isko oraf nafwisko rodol,e)
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.. ... ..,.rt,.?.',.'ł,cL|,,. Al/,.,s'ł. a,.....,,''.
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' (miejsc€ zatrudnienia, stanowisko |ub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2ffi1 r. Nr
142, poz.1 591 oraz z 2AA2 r. Nr 23, poz. 22O, Nr 62, poz. 558, Nlt '13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące W skład małŹeńskiej
wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie po|skiej. .'....nl.a.....ęł'/.ę,/,'1,*'1.....

,//
. środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: '..,.il.C.....d.C.t.{,.{.ł11....

- papiery wańościowe'',..n.,.. a...'.'.'..ry'.c. I.y. *.e.y

il.
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na kwote
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1. Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorców,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . na|eży podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

;;;il ; ;;;"*' o;,;;ń,;; ;;; ;;'. ffi;;; ''"";' ...."l.l'i... ̂ .t-.);.)-i...'..........".,,,.,,..-.....:..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci.. '.-t...t.;.-'...J*,./,7s,ł,,!

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych. na|efy podać liczbę iemitenta udziałÓw:

//
/11

).ln',i,i,"||ffiil;i;,"1.";;il;;;.iuo**,"-"*. ....;;".,.c. ..*Ll-yC,ł.L1..'..,..'''''.'''// /

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcÓw'

w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę iemitenta udziałÓw:

,.......'.,,...'..ł,,. t...'..... dL' :/.t 4. r.n..9/'.''//

;;.;;;;#;-;;;"';;,;;';;;;x.;",'""....'.;;.........,,/*.,,,;.f.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci, .n',e.....łi;łol,'ę,,t,ę!..,''/!

2' Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych . należy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

4.

,,.'...,,n. ł.ę....,',. d.ł", t.



Ztego $tułu osiqgnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd wwysokoŚci: ."n.,..c......"/uly uy|ł

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŹonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej.osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następujqce mienie' ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podaĆ

opis mienia idatę nabycia, od kogo: .,,,.nt.,l.....o./*:./y. .".7

vt.

1. Prowadzę działa|nośÓ gospodarczq (należy podać formę prawną i pzedmiot działa|noŚci): ..'..'....'.........

...... ......... n r. r....... ry'*./.:/.< :,2.v /.
I ri

:y.Ś,ł'r'

. wspó|nie z innym i osobam i,.'' rłl.ę.,','.,.t}.o.' ł.y.t.z,.y.//

Z tego Ęftutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoŚci: n!.:ę'.'.d.*?/,:1'ł,ł.:1.''''..'..//
2. Zanądzam działalnością gospodarczą |ub jestem pzedstawicielem"PeJnomocnikiem takiej działa|ności

(naleźy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności): .'.tł.,:.i.''',.l/'.<.łty,,{{,./.....' ''.,.,...//

- osobiŚcie

. wspó| nie z innym i osobam i -..e.t.e....d' <y'.'v de t./..'..'.. ^.,

Z tego Ęfiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: r:,.,t..'..t/*/-y'"u,y^..........

vil.
W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓ.łki): t l
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .'fl'l''(.'....t'ł1'łł.t.y.c

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .',ł.,.e'...',,dĄ".ny'...'.,..,

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .,n.,.l;'.'.'.*/.e/y,ł.7t

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci.. ..łl.,.e......*y'.ął'ł'F,'f
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lx.

Składniki mienia ruchornego o wańoŚci powyżej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

na|eży podaĆ markę, modelirok produkcji): ...''.'.'.'

....,,..,Lbt.t....(.ed:3.ęi.'..'n.at-....pł:.cr!'uł'c1i.,'./ ^^ / , ,
...'.....,ćtn,.łił,ę,.,.....c..3-}i,'nr,/....7,.,.*r.ł.c,tc7,..

x.

Zobowiązania pienięfne o wartości powyżej 10,000 złrctych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

lilllll lT:::::::::::':"';::':-:::;:;;:.:,*:*:o"'j:.:i::":l:'l::'*::::::l



Powyższe oświadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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