
ośW|ADczEN|E MAJĄTKoWE

radnego gminy
.4QL:

Uwaga: 
r

1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
kaźdej z rubryk.

2. leże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać'.nie dotvczv'..
3. (Xoba skladająca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić prryna|eżność poszczególnych sktadników

maiątkorłrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie ma|{ttowym obeimuie równleż wierr6e|ności pienięŹne.
5. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

czĘść A

urodzony(a) '....,.,...,.L:.J,.''.t,l,.!|.,.....{'.fl]qv:::::::::::::].:::::l''.. * ....,fr.+xnł.*:2?,[.t.r.pl"...,...'.

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z f017 r,
poz. 1875|, zgodnie z art. f4h tej ustawY oświadczam, źe posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej
wspó|ności majątkowej lub stanowiqc@
t.

Zasoby pieniężne: 
.4'y' ,/.''.'ł,

- środiipienęi,,e zg,omadzone w wa|ucie polskiej: .'..'.,...z:i..I:t0',-l32 =:./:

p,



ilr.
1. Posiadam udziaty w spótkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

z tego tytutu osiagnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,...Ł'.k.Le,......E}Ll':.ky.t..f.f...,.

2. Posiadam udziały w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzia|ów:

...........1....:.'....'....'..:......'...

Ztegotytułuosiqgnqłem{ęłam)wrokuubiegłymdochódww{soko{ci:....',.4,{/.,.(.,.,,'t"-"L,?.{:.,{*a7

'rl.po,i.o.' akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w kórych uczestniczą takie osoby na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

.:."........................'.............

akcje te stęnowią pakiet większy niż.Lo%akcji w spółce: ,.'.'..'.',,,.!:..,7ł.,''....:&,,,ł.*{' ć:'7 
,.,,. 

...

Z tego tytutu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.,....:ł.ć.t.t:......y.L.L.:,L.+iL.?!j,'...'......



/

v.
Nabyłem(am) (nabyt mój mafżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytoria|nego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które pod|egato
zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

lub zajęć, z podaniem

:;;;i;;"i;;;;"d.,iń"d')...-.-l-''...-.......,...;;).;;.,...................i;(;;'.śa
!/

- jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): ....'.......,..i'Ł,*.....'...^..*La.:t..(.i|...t.Z.+ł'.'..
/

-;;;"-;;ilk"#;ffi;;;;ii;Ji;;: : ,:i;;;.: .;i;;K;;:;;;::: : : ::::: ::
.t ./

Z tego t.!^ułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........,.|!.i.Lr..,.,,.*'ł!.:.'k.lJ.u,'j.{.(..,.'.



lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 złotych {w pnypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podać markę, mode| i rok produkcji): ........''......'....'.'.l...'..'.......

Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

,u
.,ffi/r
\. 

/ /'I



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , iz na podstawie art. f33 9 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

-.:^..-//.r./t-\. / !. t, .r.-/ r. tt_/^ 1,,/
<- u..1.:. !...v',<. r*........* '.....

(miejscowość, data)


