
osWlADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

E^;-^{,,Uv |ąltvW............,.,....,...-i.
(miejscowośĆ) ' 

dnia 25-0 Ą-2OL3 r.

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczónie obowiązaną jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..niedotvczv".

3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynateżność poszczegó|nych składnikówmajątkowych, dochodów izobowiązań do ma;ąttu odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6' W częśc! A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczeni-e oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

czĘśc A

J a, n izej podpisa n y(a)' 
..ę*-l..ę.Ę....g.ę:'1y..........'.....

1ińióńi i.ńi}r^li;iió ór.az.il'ń;(ililóffi ) 

...

urodzon y(a) 
.'?'9.;.9.9.;].9-9.9....:''....y....Ę.g-.l.**'ęy-*.ę

rencista

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca .t990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 159'l o(az z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 118, poz. 984, Nr .153, poz. 1271i Nr 2.t4, poz.

1806)' zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności
majątkowej |ub stanowiące mój majątek odręony:
t.

Zsobyp,enięz.le:

.środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie polskiej: 
..*.*.9...'g'9.Ę.y...c- 7.Y...............

nr_e oo!.vczv
!...airir!.ritr..r..i.i....!..!trr.

n].e ąotvczv
- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcei: nie dotvczv.ś........+..-t....--{

nie dotyczv
- papiery wańościowe: 

.'ll.+.ę...*p.-t-y.ę.?.y.'...'.........

nie dotvczv
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I
'|. Dom o powierzchni: 

........'......ł.-i...0.... m 2, o wańoŚci: ..r's.o- ooo zt
tytuł prawny: .y.:.ę'.".ł.yŁ*.:Il.ę.:..c-...ll*

2.Mieszkanieopowierzchni:....'.'...''.'....1]i9'...4.plyg.'ł.y'..m2,owartoś

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: rodzinne ...., powierzchnia: 1,25 ha
o wartości: ...ł..9...'.9.9.9'.'t

rodzaj zabudowy : .'9:ęy::.+.*.ł:.*'...9.I.*.?..''T]].:9x.*.9'*

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
nie dotvczv

4. lnne nieruchomości:
nnrrriav-^L.-i^.
PUvvlttlZ.ullllld. nie dotVCZV

n]-e ootvczv
o wartoŚci: nie dotvczv
nr_e ootvczv

ni c dal-rrnzrr

il.
.|. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałów:

n i a dntrra-.'.rłv uvuy9ły

n1e oot.vczv

n1e oot.vczv
udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1O"/" udziałów w spółce: nie dotvczv
ni a An+"^-.'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotn.r-e ootvczv

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eży podaó |iczbę i emitenta udziałów:
n i o nln{. rrao"

nl-e ootvczv
Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokośCii nie dotyczy
nJ-e ooE.vczv

M.
1. Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

przedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby - na|ezy podaÓ |iczbę i emitenta akcji:
nle ootvczv
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ1O./" akcji w spółce: nie dot'vczv
n_Le ootvczv
Ztego tytutu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dot'.y-c.?.y'....'.......'.....'.................

nie dotvczv
2. Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotvczv
n i a rlnl-rrnu -'-.-v Yvuyv-y

Z teg'o tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: nie dotvczV
nie dotvczv

V.

Nabytem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŹnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednóstek śńor'ąo.u
terytoria|nego, ich związków Iub od komunalnej osoby prawnej nisiępu;ące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podaÓ opis miónia i o'ati nauycia, od kogo:
n i c dnirrno.'

vt.
1l. Prowadzę działa|noŚć gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

..::....T.*.*..+.Ę....5..".r.*'Ę-+.ł'*.]]....-...'ye.+.ę....9.9....-e-Y.+-q.9..tI.9..j.i.....9:.ł.*.i'*..ł-*.ę-Ę.+....gg

-osobiście: tar

-wspólnie z innymi osobami: tak

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci:

'.Ę.:.?.y-9.n.q.g-1.ł.9..2.7'.P,9'1..r'.2 * :*Ż - ':Ł- : :.1g1 . *l ----*'.2' Zarządzam działa|noścĘ gospodarczą|ubjestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podaÓ formę prawhą i przedmiot działa|ności):
n i a dnf rrno"rrłv gvuyv4y

,....i.....,..r...,...,.

n1e oocvczv
-wspó|nie z innymi osobami: ni a dntrrnzrr

nie dotyczv
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: n'e dotvczV
nie dotvczv
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Ivr
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): nie dotyczy
ni o rinf rznzrr

.jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..*.r9'....q'9.l'.y.9.3y.......'......'..'....'.''.

n i a dnl-rrnzrz

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): 
'*.+.ę...g-o-t-y.ę..z.,y-............'...'

nr-e ootvczv
. jestem członkiem komisj i rewizyj nej (od kiedy) : .]]:ę....q.9.-Ę.y-9.?.y

nie dotvczv
Z Iego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W WysokoŚci: 

,::'i.ę...g.ę.t.'y.9.:y....

vilt.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|ności zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: .świadczenie rentowe _ .7.oświadc76 4,IB zŁ ( dochód)

dochód zony z Irztlr}lr ćr"ri:rinzani a renf owpoo - 9 .93O,59 zl

..y..g..:.'..*g.ęh'ę.9.x.'.ęĘ.j..ę.Ę'ę...n*'.+..?.ę'+.:.Ł'*....y.ęĘ-q.ł.*9.9.9.+.*.'''T.*' j.*.t.I.ę'y'.*.,

dieta radnego _ 2.050 zł.

D(

X

Składniki mienia ruchomego o Wartości powyzej 10 o0o złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych na|ezy podaÓ markę, mode| i rok produkcji):

..'c-ł.*.g-l].łŁ....4.Ę.T9-B z 20L2 roku, przyczepa samozaładowcza PALMS z 2OL2 roku

..9.**.p-g.}:g.q...'.o-P.9..Ł-o.Hy....Ę..o'.ly.P.Ł....:....?..o-9-9...,.T'9.Ę.Y.l...'Ł*9.ęy.*.r'łs.*.'..5R}Y.-n-*....t-...?'

.5.H1*I.9!ł''...'..'.?.9.-o..?....ł.ę.t.t+.l.'...'9'.*l]]'9.9..ł]..:.'...ę}.ę.?.ę.:.9.H

Zobowiązania pienięzne o Wartości powyzej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

..T,.BĄ5Ą, samochodu l{oNDA/ samochodu MAN, Samochód scAN]A' Ładowarke KRAMER.

'.9.P.-ł-9.!.*...r.ą! ł9.asi.ł.9..Y....].1.9.....9eT9--c-Ę9Q chevro1et Captiva - fund'usz leasinqowv
- około 2B0 000 zł w Nadsańskim Renkll Snółclzioln7yg1 w oddział w Boianowie

małżań qk: r^rqnń'l naAA ^- ]^rl.^''.tvoPv!r!U-U rtLd ]ąL^UWd.
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Powyizsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

I Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

......P'.o-;.**.Qy.r.....9::'i.*...?.9.;.9-9;?'.9-ł.?...'r".'.......'

(miejscowośÓ, data)

\ ,' ).rl
-:,., .l)'. i .r,'a /'. '',,': 

1.t.,
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