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oŚWnDczENlE fi,lAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1' osoba składajepa oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeże|i.poszczegó|ne rubryki nie znaidują w konkretnp prfypadku zastosowania, należy

wpisać ..nie dotvczv''.
3. o-ęo!a 9!ładająca oświadczenie obowiq3ana Jest okrąś|ió przynależność poszczegó|nych

składników maiątkowych, dochodóy i zobowią7ań oo m4ątltu odrębńego i ńa;{t*u
objętego mdżeńską wspó|nością maiątkową'

4, oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry maiątku w kraju i za granicą.5. oświadczenie ostanie maiątkowym obejmuie również wierłyteh&ci pieniężne.6. llU części A oświadczenia zawatte są informacje jawne, w cięści B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczinie oraiz mieisca połózenia
nieruchomości.

czĘść A

9t.ę*' l'o'.rp-.cr.....'. !.)'g?.L. q
.................t1"uArq.. ..

Qits-' :]-e s....ń *."il."

po. zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2001
r, Nr 142, poz. 1591 oraz z 2aa2 r. Nr 23, p,oz. 2za, nr 62, poz. ssg, Ni 113,-poz. 'gga, 

hlr 1s3, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.. 

'24h Ę ustawy oświadczam, ze p&iaoam wchodzłó" *
skład małfeńskiej wspó|noŚcimajątkowej |ub stanowiące ńÓj majqtek odrębny:



lt.
1. Dom o powierzchni. .'.{.Ł.0..7.. nĘo wańęśqi:

tytuł prawny: . .... ..... .' . P.$.R. o. l. ..'.}.l.c$.Ś.'^}.0.i c...

3. Gospodarstwo rolne: \
rodzĄ gospodarstwa: .'.....'...'\ł.!.9'.
o wańoŚci: '.'....rł.ie-'....
rodzĄ zabudowy: ..'.....''...'....},'*i.ę..

,L5O &s:

tytuł prawny: ............'......''.....'.\,|l.:' 9<..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ó powierzchnia:

i dochÓd w wysokości:

4.

2. Mieszkanie o powieachni: .uic..

.,....w.).ę'.....'. d*'$ł d ru\
*J\

.J"Ą.q-]

.d*ł}:.{

ilt,
Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnyeh |ub
pzedsiębiorcÓw, w których uczestniczą - na|eży podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

\
...................\I\,L n....,.,\

..t*.r..Q....
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\\
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tv.
1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych IpaedsiębiorcÓw, w których ucąestni ie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŹ 1Q % akc

..:.'........:..:.''..'.'........:...-.......^'..'''.''.!.\-.i,Ł...'-.
Z tego b/t"il ";iąg;iilręń';'.;iiiiffi

2' Posiadam akcje w innych spółkach liczbę i emitentia akcji:

i 
i::i *i:. 

: 
j'ąg ; łf (ęb' ) .*!l#

v.

' :::::::: :::*::: :::::IT:i: formę prawną i działaIności):

2.

- wspÓ|nie z innymi osobami ''..'.'....-n-\ t .N#J
\ ^ i\ -

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym pzychód i w wysokości:

Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub
działa|ności (na|eży podać formę p1awn{ i Bp

jestem pzedstawicielernt pełno6roępikiem takiej
:(lpiot działa|n ości) :.... r* \.R-....''N\'*5.r.q*. ]:r..'..'. .'..''. ..'."ń...'....

W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki): ..,.'*'
.............H -"Y......(*- jestem całonkiem zarządu (od kiedy):



Z tego Ęftułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: .....""}-i

vill.
|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innejdziała|nościzarobkowej |ub zajęć, z podaniem

**""11*:*:*:.:| 
,,,,,,,,,,=-.t?f*.l,H......

D(

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

na|eŹy podaĆ markę, mode|irok produkcji): ....'.......

^ 
o'. p.'L...:..$.. r. 6i. Ę 9* ..'..= . L. g..tl....

.'..........l-r'.\,.Cł'Srrr.łŚ'.C.'

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 z| w tym zaciągnięte kredyty.i pofyczki oraz
warunki' na jakich zóstały udzie|one (wobec kÓgo, w zwią3ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci}:

^$.'. ... ... sx.i.ę-. ......Nł:X\..c*. x'.'. .....

<\ (\'\J""""""



Powybze oświadczonie skŁdam świadomy(a}, łż na podstawie art 233 $ 1 Kodeksu karnegoza podanie niepnwdy lub zataienie prawdy gńzi kara pozbawienia wo|noś]ci.
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