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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupełnego wypełnienia każdej rubryki.

2. Jeżeti poszczęólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkrr zastosowania, należy
wpisać ..nie dotvczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązała jest okreśIiĆ przynależność poszczególnych
składników majątkotvycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
maj ątku o bj ętego matżeńs ką wspóInością maj ątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięźne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz nriejsca położenia
nieruchomośti.

CZĘŚC A

l a, niźlej podp i sany(a),

urodzony(a) 4 €. Q/!...., / 959r

oŚwra.ncznNlu MAJĄTKowE
radnego gminy

T pz_v 6204'
(mieiscov'ośó)

//rN kyr LEI/'>!{4
(imiona i nazrviśio oraz nazrr.isko rodorre1

\b'h[.,.,

.;"i' ,!.6. ą/ ',/t/s-*.

€'F.N.*l.,łrą
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nltcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2OOl r. Nr 142, poz. 1597 orazz2AA2r. Nr 23, poz.22A, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. 1?7| i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspÓlności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

1.

Zasoby pienięzne: 
ł

- środki pieniężne zgramadzone w walucie polskiej:,,.(łtE )ctt.c.t_7



środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej.

TTll.
1
I

/n/iE ) aT ?czY"""'/

t.

- papiery wartościow e: . . N ( ż.-. ).q.r ?.c- ł. r.
na kwotę: ...

' .. ..r. ł ........ 
^,,o 

wartości: .E.ol.€@. tytuł prawny:... ..

I r.
tytuł prawn y . . . . . . ćJ 3. P. .o: tt.l t ę ź M. e ę.a-

Mieszkanie o powierzchni: .. .::. ... rnz, o wartości: ,..::... ... tytuł prawny:
I

tytuł prawny . N/t- )e.r.?.e .łr

Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa. ..JN.)y.t,(!p.t,.I,rt.Łu€.. .., powierzchnia 31 63 ła
o wartoŚci: ......J.5.,O.aQ "2ż. ..

rodzajzabudowy: Iałny / o.aopfr 
/' 

' r.łrdJ O.tt4..

tytuł prawny: .../*/9P.a..Łć{'ł43.}1Oś c. ; ,

Z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚ 
"i. /, ? 54@łL

lnne nieruchomości:

powierzchn \a. ..../,' oł ń ą..:. l/4d.

Ą

/s'
t1tuł prawny : . . . kl.Ó Pc tćt/ L41N'O.S. C. .

IIr.

1 Posiadam udziały w społkach handlowych z

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie

udziałow:

I

,o^|^|,,;. o;;; pakiet większy niz 10 ,ńudziałóww spółce: rbge.rzcL/

udziałem gminnych osób prawnych lub

osoby - na|ezy podać liczbę i remitenta



Z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś 
"r !/r. )a.T-?.c.?r.. ,

Posiadam udzlały w innych społkach handlowych * na|eizy podać |iczbę i emitenta udział.ow..
,,

lrtE )eTYcLl.

Z , tego tytufu

N/k..)e-TY cLY
osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczątakie osoby - na|eżLy podać |iczbę i emitenta akcji'

?.

ut/E. jezY.a.L-f

akcje te stanowią pakiet większy niż,10Yo akcji w społce:

N|E).Q.TY-ę.ł./- .i.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś cr. pl.|E.).a,r,.Y.e.Lr.........

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

"""i"".''

'il.,.,.E.,.).ęTV ąF

z ,tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

ł. t.! E.. 3.,.T:/.a+'y... ..

v.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wył'ączeniem mienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich nviązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
zbyciu w drodze przetarga - na\eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo.. 

7U. t E-'p er} ĆŁr



vL
1. Prowadzę działalność gospodarczą (na|eży podać forrnę prawną i przedmiot działalności):

Z tego fi/rutu opiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przyphod i dochod w wysokości: .....................

/r7vcł o,c/ - lq 59ćlł€,ź ; iccłłJ,łt67?ł4l 4t
2. ZarĄdzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielerą p&omocnikiem takiej

-- 
łł.:ałaln1śc| 

- 
/na|ńt. -_E9{qg-*&ry.--*jl'1lŁą-- 1 przedmiot działalności}:

- wspólnie z innymi osobami ..lł/.,-.'.Jłrż.ł .? €.ł/..

Z tegotyfifu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód dochód w wysokoś 
"i. 

.l//.)E.,łr..'y..*/
I

wr. 
i

1. W społkach handtowych (nazwą siedziba spotki): ///r- .'|.cł.T.'/(/.7...

* jestem członkiem rur"'ąóu(od kiedy): N.ł ",Ę_ .'.D.ę'T.?' Ć.1 tr.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ć{l.:E .-t}.a.*c./.



Z tegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś ci./Ł,il.a.ryoł|

VIII.

TX.

pojazdow

x.

Zabowi4zania
oraz warunki,
wysokoŚci): ...

pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
na iakich*zostab udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem' w jakiej

.Ir?,:E. ).9_r.. y. aŁ. 
r-... 

...........'. ..

CZĘSC B



Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), ii na podstawie art. f33
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoŚci

I Kodeksu karnego za

I

/t.z,/ odil j6,oł, ł4/3 /
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