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ośwlaoczrN|E MAJĄTKoWE

radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeźeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać'.nie doryczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych sk|adników

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

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obejmuje również wierryte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczeńia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca po|ożenia nieruchomości.

czĘśĆ A
Ja, niżej

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2a77 r'
poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w sktad rnatżeńskiej
wspó|ności majqtkowej |ub stanowiqce mój majqtek odrębny;

Zasobypieniężne: ^/,,,,
- środki pieniężne zgromadzone w walućie polskiej: '....'l!/.l...('.. e.CT.!..ał'.{ł

_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie obcej:

,........ na kwotę:

,l
rt,l,ł.



tytut prawny: ..................' ""':"""""""' """""i"""""

Iil.

1. Posiadam udziaty w spólkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

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

":'r"'?"""'r!'"
udziaĘ te stanowią pakiet większ y niż.1o% udziatów w spółce: '.,.il']'ę..''..N/*:'l.,.Y..QL.Y/.'..

Z tego tytutu osiqgnątem{ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'..'.....:-;'..

2' Posiadam udziafu w innych spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę i emitenta udziatów:

Z tego twułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

tv.
1: Posiadam akcje w spółkach

W których uczestniczq
hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców'

takie osobY _ na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stqnowią pakiet większy niiLo% akcji w spółce: '.:;;'...'......''

Z tego tytutu osiągnqłem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .....'..........:-'....

2. Posiadam akcje w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ....lT.,'

Z tego !fiutu osiągnqłem{ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Wły1".. ł



/

v.
Nabytem(am) (nabyt mój małzonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego tlo jego majqtku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teffioria|nego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolitalnego następujace mienie, które pod|egato
zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę dziaialność gospodarczq (należy podać formę prawnq i przedmiot działalności):

l.-ę,T3

- wspólnie z innymi osobami ....'.iś.....'........

Z tego tytułu osiągnqłem(ętam} w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działa|nościq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej dziala|ności

(należy podać formę prawną i przedmiot działaIności):

- osobiście rl..r.,€..'., :...W p. :r:{. ( :ł.:l..

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vil;
W spótkach hand|owych (nazwa, siedziba spótki}:

r;';;;;;iilil;;;,,d,il il;l;...-........'..'........'.,.,...I]i:.].,e.,.,...,..:.....,ac'-i:.,{....€LV,',

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedv}:

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej {od kiedy}:

Z tego tytułu osiqgnąłem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

M



tx.
Skiadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych
na|eży podać markę, model i rok produkcji): ................'....'..';..'..........

.........../\.......,.',,...'.:.ł..'.|....r......'..:..:.....||,'.:.'..'.'.....,.;:,ń',r.1,......,, \.i.l':'tCd.L.,cc........0)C.b.c.!.L.L.l.....L.t..'E..L'.'..'/ł1..t.!.Ktr....'1442.:.ę.Ł:.........,....'....|.L.,'uu!J't'VL.y.v.v4;gV.......[słł.lv.,u.V...|.;f .,....v..L.''-

x.
Zobowiązania 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);

,l{iid,l{t ..ni; . /nin

......bt:ik.!i,/"...',:.'.W..hR....'.c.:ł.a.,..ł.Y.:.a1.,.:;tje.l.!..ibki
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Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iz na podstawie art. f33 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

1 |,.La. -t:.1..Q.Ę.**.b, a.I
(miejscowość, data}
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