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radnego gminy ,,C|ł lf

EN,
Uwaga:
1. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i pószcżógólne rubryki nie znajdują w konkretnym przyPadku zastosowania' należy

wpisać 
''nie 

do9czy''.
3. ośoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnośó Poszczegó|nych

sk|adników ńcjątrowycn, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego mażeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierz}rte|ności pieniężne'
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyciące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001

i'. u' łłz, poz. 1591.oraz z 2oO2 r. Nr 23, poz. 220, ff 62, poz' 558, Nr 113, poz. 984' Nr 153' poz.

lzll l Ni.zlą, poz. 1806), zgodnie z ań' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w

skład małżeńskiój wspó|ności ńajątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne: ftr, do/vtz,
- Środki pieniężne zgromadzone W WaIuc|e po|sKlej:....'......'.'.........'...:.....'.......,:J.'.J

środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej:........................

.lt.nie.....aÓ.r"lv1.
IJ

na kwotę:



z tego Mułu osiągną,łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: ........'...........''....

n /,,) r"y'/-it.rr )-.......'........:''.\#.....]si'.Y:.. 
l.\1 Ś. |l.............L/ '.-/

Posiadam akcje w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub
przedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - naIeży podać liczbę i emiienta akcji:

rue Cofury

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji W społce: '...........'.........'..

z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ..........................
\11

'.'.'...'.'..... nLę'..'..Cł'Oh.c ?-:1'.'''''''VV
2. Posiadam akeje w innych społkach hand|owych - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

\ltląl€ doty(?'ł"""u"J" "

z tego b^ułu osiągnąłem(ę,łam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyĘczeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu teMoria|nego, ich
z[/iązków lub od komuna|nej osoby prawnej następujqce mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze
pŻetargu - na|eży podaĆ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nt. dę!-cg

vt.
1. Prowadzę działaIność gospodarczą (na|eży podaĆ formę prawną i pzedmiot działa|ności): ...........'.



2. Mieszkanie o powieŻchni: .ll.i..(..|C.I.t:...1n.' o wartości:

Ę[uł prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

o wańoŚci:

Muł prawny:

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: ....................-.......

4. Inne nieruchomości:

o Wańości: ...,..........,..6p,...p.o.e E*

Mułprawny: *:p-p{n'ę.(g ....nq.k'śisx-(,.(

t.

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

b'"J"ńoi"ńo*, ń KÓrych uczestniczą takió osoby - na|eży podać liczbę i emitenta udziałów:

ru"ę dpbv
,/I

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10 % udziałów w spotce.. .'''.'...''',.fu.* ....q-,!.ry.



z tego Mu,łu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokoŚci:

Zalządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pe|nomocnikiem takiej
działa|ności (należy podaÓ formę prawną i pŻedmiot działalnoŚci):...............'....

./ł
tuC Ootyczt""" " """c/" u

- wspó|nie z innymi osobami'.....'..,.,....,....,.,...u e de /g,-g

Z tego $^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ..'......'..............

lue c/e$ęj

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ruie d.ef7cl.;
\,/

iestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....''......................l]łe- de, ;3

z tego Mułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........'..............

vn.
Inne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub inne'j działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ........'............'.....

(?,.'?-srSl'.Nplą.......:--.....'.'}5.?.,15..-8-,!,.-z.!...

Ą.tiao zV

d,ł". ?,6.ł'.'!t.9.... łY.

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wańości powyże.i 1o.o00 zł (w pfypadku pojazdów mechanicznych

na|eży podać markę' model i rok produkcji): ..M.e......aP.Ęr34'.
IJJ



Zobowiązania pieniężne o wańoŚci. powyżej 1o.ooo zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim z{aneniem, ń janó; wysot<oscij'



4.

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a)' |ż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wo|ności.
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