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3.

4.

5.

6.

oŚwnncZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra\rydą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżel.i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotvczv''.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńa;ąiku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dofyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

CzĘŚC A

Ja, rużejpodpisany (a), ..{)p..G.a.I.b..t..u-...H..l1.!!..ł.n..u........f.(.t:.4/.0. F(t-rYttcl

IJpLu(,

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drua 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200Ir. Nr 142,poz.l59I orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153,
poz.IŻ?I i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ....(!..l.p-....p.ąL.it.ł.(..........



Ztego $rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

' iffi#ffil:"."a.1,9..?. 3 ł l *

;,^*;il; rana ZA
,',;ł;;il;'' .'..'..'..'.'.'r/:iiiru.i:ń.:;.ii..0j.{.'..'..'...l:j:riw.a..t,..'....'.ź...'....?.ł-r-,{.

ilr.

l. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

T,:*:: :T;l ;:;;;r, ::',::,:'::,: Yll *Ti:::'j::* 
:::

udziałytestanowiąpakietwiększynlŻIO%udziałówwspółce:../!ł/.t....0?F.(.r.zr.........

Z tego Ę.fułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .ft.lE,łilk 2.(.............

2. Posiadam udzińy w innych spółkach handlowych _ należy podaó Liczbę i emitenta udziałów: ......

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóą w których uczestniczątakie osoby _naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

.,Li Ę..: .. il?Tt.ł:ł.(.



: :::::: : UIE TzZTU:T
Ztego tlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prrynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zitązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : '...............

vI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności) :

Ztego tyrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2.Zarządzan działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

_ wspólnie z innymi ;;;t*'t _l- nj..n ::i:ii:r;(:&..

::::ńil l::w,F:fr:,Piiy:**'"' ;ójl]':ś':':::',:nr:::,::':',:Y|,!:j,::,|,:,:|,:|':|,:|,:|,

VII.

W spółkach handlowych (nazs,ła,siedziba spółki ): ...{L/.b)......2.ę.t)tcz.(

_ jestem członkiem zarządu( od kiedy ): ...k/.Ę....n.ą.rk.?..(..........

- jestem członkiem rady nadzor.'.3 1oj'n'"i19i, ..tii . n?-ri.ę. i
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lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej tub zajęć, z podaniem kwot ury-skiwanych z każdego tytulu:

.....D'(.E..I.Y.........fr.tt.p..ry.Ł.k.0-..........:.......?..t.'r.p-...,.i.k....z.E...

Skladniki mienia ruchomego o. wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleźypodać markę. model irok produkcji): ................

'Ó7?Z'Z?

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o.ooo ztoĘch' w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwi ązku z;ai<im zaarzeniem,i j;kie' w$bkości):

:: :': :': : ::::''::: :::: ::: :: ::: : : : : :::'W!:E :i)!Trł:['(
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

a.krua.w.łr..e:.....2'?,..ł-.!.,...?.ę.ę.2.......'.......
(mieiscowość, data)

.G rnLn...E-roo /,.,
J(poopls,


