
ośwnDczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

W,ę.y.ł..N,....', ani#^.#,..W,aJ (m|o,scowość)

1. osoba 9kład{ac'a oświadczenie obowiązan#;est do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego
rrrypełnienia każdei z rubryk.

2. Jójeli poszczegórń.e ruoóri nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, na|eży wpisaÓ
.nie doĘ/czy...

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynateżność poszczególnych
składników mijłtxowych, dochodów i zobowiąziń do ma|ątku odrębnego i majątku obiętego
małżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczónie o stanie ma;ątkowym doĘ9ry majątku w kĘu iza granicą. . .
5' oświadczenie o stanie maidtrowym ouqinrije również wierrytelnori.ci pieniężne.
6. W części A oświadczenii-zawcńe są.infórmacje jawne, w części B zaś informacje niaiawne

doĘcĘce adresu zamieszkania śłaaa;ącego- oświadczenie oraz mieisca polożenia
nieruchomości.

czĘŚć A

Ja, niżej podpisany(a ), .p..^fr.p.,^.'J.

(mle.isc€ zatrUdnionia' stanowisko |ub funkci|r)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 mirca 1990 r. o samozqdzi'e.Qqi1n'ym (oz. u..1!$1 l.ryl.
142, [oz.1591 orbz zzaózr. Nr 23, póz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,.Nr 153, poz. 1271 i.Nr.f.1{,
poz..laoo;, zgodnie z art' 24h tej.ustawy.oŚwiadćzam, fe posiadam wchodzące W skład małżeńskiej

wspólności majątkowej |ub stanowiqce mÓj majątek odrębny:

t.

Uwaga:
i,itri,*

., \lr

(imlona inaaA,isko oraz naalvisko rodor.v€)

. środki pienięfne zgromadzone w wa|ucie obcej: .:...'.......'.....

kIE'.,...hp-k,Śł.(.
. papiery wańoŚciowe:

na kwotę

'.'.'. ffi2, o wańości:2. Mieszkanie o powierzchni:



3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .........'......

4.

rodzaj zabudowy: ...t!.(Ę........b.az?-.9ey-.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoŚci: -...............

ifrffi:T:::.dpt*i.........,R.a.,1H..F-,.:.,.....P-.::wP?ł,.Ż,a2,...h.al. \,, a€tl,Z ł/).D 2^.TL,\
cup,iiE*...".,....ęo'..paax.ę..r........s-.u.:..i.t*"*'....3g.../Ts"

il1.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorców,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . na|eży podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy nif 1Oo/o udziałÓw w spÓłce:

.................. ...... */.lE.......a".Zy-.śt,y.. .......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym.dochÓd w wysokoŚci:

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - nateży podać liczbę iemitenta udziałÓw:

Ztego$tułuosiągnqłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:........
I{ li ........k.7?K(. ...........

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

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . na|ezy podać |iczbę i emitenta udziałów:

xtr'c >.nV?CZV
IY. (G.........T%.L...c. -.=../......" """ "



:::::-1:::.:::::-*:'"fi]:P:cj!.bTĘ.ćg/ . .., ............................. ..

v.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŹonek, zwyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej'osoby prawnej' jednostek samoządu terytoria|nego, ich zwiqzkÓw lub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które podtegało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŹy podaÓ

opis mienia i'datę nabycia, od kogo: ..................

Ntt

vt.

1. Prowadzę działa|nośó gospodarczą (należy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalnoŚci): ..........'.........

. wspó|nie z innymi osobami
łr l t'6_'. aiĘ>.T3..s:.X..Y.
.1.;..'.'!*<.'.'....JJ=..1-...1..'-1 

I

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: ...........'...

2. Zarządzarn działalnością gospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(na|eży podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): .....''.....'..

. wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. N..l'E.'.,..f'Da.rx.ŚK-V

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):



nT

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10'000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych

nalefy podaĆ markę, modelirok produkcji): '.''.......

lr I l ź ./-T\ .,l-t |./ Ć o7''t /l.Y.'.( Lf...... .€,...,D u'.l'..Y.. L.*. r.
(

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwią3ku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokoŚci): .......



Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

s,*,r*ffi/rn///
%nbón: ó26-Ob.tct3

. (miejsco|yość' data)

Ótń,c!4"" "" """ip"di;il)
EElwflr


