
oł*;t
^ołe *

oŚwnocZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

1.

,

lae . .4ł' rruĄł, ania 7.4. . €./:. .?: .e g

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązzna jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotvczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczegóInych
skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.

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

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.
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I.

Zasoby pieniężne:
- środki pienięme zgromadzone w walucie polskiej: ........ł?./r.....

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

na kwotę:



II.

rodĄgospodarstwa:.......3/Ż......&&.ę.y.. ..,powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

Ęrtuł prawny: ...........'..
Ztego ffrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............

4. Inne nieruchomości:
powierzchni a: ........ k F-.....

o wartości:

uI.

1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, rry których uczestniczątakie osoby _naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:r tt a'tt

udziaŁy te stanowiąpakiet większy ttiŻ l}Yo udziałów w spółce:

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

2. Posiadam udziaŁy w innych spółkach handlowych _ nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów: ......2/P 'a?-ł.*>
""""7""'7

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłąm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

akcje te stanowiąpakiet większy niz I0% akcji w spółce:

Ztego t1'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:



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

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżo nek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irrnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwią7ków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetarg_u _ na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ................a:c #.frryr-

vI.

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

_;;;_;_. 
..........?ze......ea.reźń..... ....

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

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

2. Zarządzaln działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem tąkiej
działalności (nalezy podaó formę prawnąi przedmiot działalności): ....kzk ...Ą?-a.7

- osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

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

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki ): .......Ż..l?-

_ jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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_ jeste m czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy}: ....... *tł*.../..łz' 5

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej(od kiedy): .......łl.b.....łe{'.*r'

Z tego t1Ąulu osiągnąlem(ęfam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:,..,'ak..&'$ł-rr-

vilt.

lnne dochody osiągane z tytutu
skiwanych z każdego tytulu: ..... '.:.y.}.:.1'ł'Ł::r-:2#-?:'".y)y-,?:1ćży;y.4'^wotuzy-

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1o ooo zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.
Zobowiązania pieniężne o W€rtości powyżej 1o.ooo zlotych, W tym z€ciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,na jakich zostaly udzielone (wobec k99o, w związku z;akim zaaizeniem,i,v i'atie; wvibkości):

..'....4.!..(......... ę*4ł-ę2.<-.........a ,/
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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.

/ń'h.......#.ełr.ł*śł..łę.Ż.............'.'.
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