
osw|ADczENlE MAJĄTKoWE
, radnego gminy

.?t..r.rę.ł.r.łł. { ania ..?.(:.( ł...?/.?,.
]. (mlejscowośó)

Uwaga:

,|. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubąlki nie znajduią w konkretnym pzypadku zastosowania, na|eży wpisaó
"nie dotyczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
składników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odębnego i maiątku objętego
małżeńską wspó|nością maiątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś infomtacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a ), F-4ilv
?az,o ?,tt.ł't'.p-

(imione i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkc{a)

po zapoznaniu się z przepłsamiustawy z dnła 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz- U z2o13r" poz.
5*L z póżn. zm. ) zgodnie z art. f4h tej ustawy oŚwiadczarn, fe posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspÓ|ności majątkowej |ub stanowiące rnÓj majątek odrębny:

L

Zasoby pienięfne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: ....'|..'.'.......'

l;,: r .l;

i.4" rltl.lĄŁ
:l-. './, | 1

- papiery wartościowe: ..''....'...'...,u.t ł'.'. ".. /'ą/zl. t zą//

il.

t.



3.

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg.łym pzychÓd i dochÓd Jwysokosci: '...3.Z/-'Q' ?,/L
4' |nne nieruchorności:

powierzchnia: hł.......il..../.?.ł/..,,..''..'..o/..{/..łł/

tytuł prawny . ł,łł7łlhl t,t*,:|ł',...',.,.('.'n,e.t'r,b,ll*'. aryińreił.,' nłeqh'łl.er

Ifl.

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby, - nalefy podać liczĘ i emitenta udziałÓw:

.. k.t i..''...'. ćo.Ę.c?. :1. ....'. ..I

udziały te stanowiq pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce: "...,,.*l.:....."eĄr.:.7

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '...,'.'''...'..

2. Posiadam udziały w innychuspołkach handlowych - nalefy podaĆ |iczbę iemitenta udziałÓw:

.u/.ę.. ..(?ą.cz7

Zteootvtułu,",:,::7*:ou^t}Ą,ł;:o*n**:***-::*]]"' 
..'''.'.'. ... ..... . .

T

ru.

1. Posiadam akcje w spc*kach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcow,

w ktÓrych uczestniczq takie osoby ,- na|efy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

t4/r , . d.?ry.tz?.//

akcje te stanowiq pakiet większy nif 1ao/o akcji w spÓłce:

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

2. Posiadam akcje w innyc-h spÓ'lkac,h hand

.!,1.l'e.'....' il.ł Ę .ł.ł.t7',/
'........'.'t.'.

lowych . na[eży podac liczbę i emitenta akcji:

r.
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Z teEo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ....'.'.'.......

V.

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

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytońalnego, ich związkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu . należy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo: ,.,'..,..'.'l,l..lt' /oh otu.,.,'........ł/

vt.

1. Prowadzę działalnoŚć gjospodarczą (należy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności): ....................

.,......,.'......aJ t,,...,.. ar, ł.& L /, !,,',.....,.'tl
. osobiŚcie

- wspÓ|nie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wysokoŚci: .''..'...'.'....

2. Zarządzamdz
(naleŹy podaĆ

iała|noŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ...............

,a !,t',',...'łłł' lt r, f. osobiŚcie

- wspÓ|nie z innymiosobami

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

vil.
W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): ' ' /.
. jestem człrcnkiem zarządu (od kiedy); ..'ilr..'

- jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy):

. jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

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



Składniki mienia ruchomego o wańości powyfej 10.0CI0 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

narezy podaĆ markę, mode| i rok produk Ąi}: ...'......k/.Ł /ł.Ą ł".q

X,

Zobowiązania pienięŹne o wartoŚci powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki'najakichzostiałyudzielone(wobeckogo,wzwiązkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokości): '.''.'.

. .. .... .t4./.8.........,/,p t7 t,4,/

I



PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'
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