
ot,y,1^ ,uof n"r,

Ją nizej

ta&-ą ( miejsde zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) -
po zapoznałtt 

"{ę, 
przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorząclzie gminnym (Dz.U.

z2001r. Nr 142,poz.159I oraz z2002t. Nr 23, poz.Ż20, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.I27l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:
ź.e-ć.*.cł.łł.ą.
.......... ?.....2..

ttrg-0ł-26
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ
wpisać l'nie dotvczv'l.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkorvym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A

I^ę-rł*ą... a64.a'^,nt). .€z)nar&ź.J( imionai naóląśko oraznp3łisko rodowe ) - . /"..ź"fl.a..z. w .....)/ą7cu.oł*L.zl*.

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

P ooL . r. *'b a,iu ? ą. .?ź..eg

na kwotę:



il.

1. Dom o powierzcł,,,i: ....../..t.a........,'.. m2, o wartości: ./-Ż.ó,-ze.a,-.2a. .s.-t'. .

tytuł prawny: .............. ........<w.2.F.ó.?..r.*r*ł**.e.:e!.ź.........?a,......2)a.*z.E*...................

4. Inne nieruchomoścr:

...... ..g.-r.-..... . *. a.<.r.2&,

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałem gminnych osób prawnych lub

:::l**"::1**,*,"jx5'|,',W,1...l=..-=-.""*::..
udziaĘ te stanowiąpakiet większy n1ż10% udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych_naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: ......

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłąm) w roku ubiegłym doch

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

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _nalery podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy niż l0oń akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

,.........&tś" ).*...... #.. a
Ztego t1'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie wysokości:

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pństwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich złłiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

ill* 
: 
-i 

::: 
::'- : X,:|,',,=#W,,. . ":.. -: 

:: ::.- 
: 

* ^

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności) :

'!::i::*....................................),:|'ilź::,::,:|,:,:),:|,::,#ffi
- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzan działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaó formę pra\^/ną i przedmiot działalności):

_ wspólnie z innymi osobami

ń.

Z tego Ęrrułu osiągn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

: :'*: :T::-:li:*: :* lilii'--- 
** 

: 
#:7&::2

- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej {od kiedy):

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego Mutu osiągnąlem(ętam} w roku ubieglym dochód w wysokości:

vilt.

tx.

Sktadniki mienia ruch.omego o. wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1o.oo0 ztoĘch, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. wzwiązku zia'itim zoaneniem,-ńilii"i -uń.btosci): 
.....'.'......
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

*. k.ł-. c.*...?..(. :.8. ź..' ;..a3eż,.1-{ł
(mieiscowość' data)

...&ą^a".ęź'
(z(podpis)


