
o1,r,r.o 
" 
Z * ż/ r'2-,1ł.ł,.

.7ł,/ t -/,,

m1e] ŚĆu po1oźenia

cząść ł

(miejsce zaLrudnienia, sranowisko hb funkcja)

po Żapoznaniu się 2 Erzepisaml ustawy z dnja 8 marca 199o r.
o Śamofządz'e gminn},nt (Dz. v ' z 2aa1 r. Nr 142, poz . 1591 oraz
Ż 20D2 t. Nr 23, poz. 22a' Nr 62| poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
1.53, poz. 1271 i Nr 214, paz. 1806) , zgodnie z art. 24:I! Lej
usŁawy oświadczam, że posiadam wchodzące !ł sk}ad małżeńskiej
wspólności maj ątkowe] lub stanowiące mój maj ątek odrębnyI

oŚł'IADczEME MAJĄTKoWE
radnego gminv

L11^,"' łłce,'' a"i"'3!' JŁ Łpl.q.
Uwaga:
1' o5oba 6kladająca oświadcżeĘie obowiązana jest do 

'godnegoz prawdą, śtarannego i żupe1nego wl'pelnienia każdej z r!_bryk '2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują v, konkretn}'m
przypadku zaEtosowanla' na1eży wplBać ''nie dotyczy'' '3. o6oba Bkładająca oświadcuenie obo\,'iązana jest okreś1ió
prŻynależnośó poszcżególnych śkladników lrająrkowych' dochodów
i żobov'iązań do majątku odrębnego 1 tnajątku objętego ulalżeńską
wEPólnośĆią nająŁkową.

4. oświadczenie o BŁanie lnaj ątko!łytrl dotyĆzy majątku w kraju
i za granicą.

5 - ośiłiadczenie
wlerzy!e].ności Pieniężne.

6. w częścI A oświaćlczenia Żavarte Eą infolTacje ja$'ne, \ł części
B zaś informacj e nlela\^4e doŁyczące adresu zamleBzkania

BEaĘie majątko!ł}Tl obejnuj e rółnleż

śkładaj ącego
nieruchomośĆl -

Ja, niżej podpisany (a), . rłt.wv* .,"i[ oo""'- . . . . . . . L|Ll" m.uwl,

ośviadczenie majątkowe



zaEoby pieniężne:
- śIodki pieniężne zqromadzone w walucie Dolśkier .

W( '.LĄL x !-i qł Ą.I (l

środki pieniężne 2grornad,zonF w walucie obce]:
'......PlL(.. !^n n' Ą ał ..

papie; wartościowe: .. rL"-ą'. .ó$-

'r': oo* o powierzchni: ....1.a?... m2. o wartoścr' .Ał.qlrqQ.i...
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierąchni,:
Eytuł prawny: .{j.Ą

3. Gospodarstwo rolne i

i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia : . .q.ań*ł.Ę-.

. . . . óL,i'.dff l;i . J. 
t 

.i ,^' .

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

rodzaj zabudowy:
tytu] pra$'ny:
z tego tyŁułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł]'m przychód

tytul prawnv: ...
.i.dput'i{ Ji uJ x'. .'.7 .'.1 i Jz.L^l

oświadc2enie aaj ątkoqe



IlT.
1. Posiadam udziały w Epółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych 1ub pr.zedŚ 1ebiorców, w kt'órych uczestniczą

z Łego tyŁułu
w \łysokości: . .

os iagnął em (F} arn )

'tur.L...LLL.d
u ubległ],nl dochód

IV.
1.

2. Posiadam udziały lV innych Śpó1kach hand1owych - należy pocać
1iczbe i er:lj _Ler_E a upzia.ói,J:
........^-4.(.L..Lł{'1.'4.LĄ l't.......

..'.1-.---'
z tego tytułrr os iągnąlem (ę}am) 1'J ]:oku ubieEły:n dochód

wysokości:

Posiadam akcje w spólkach hand]owych z udziałem gminjych osób
orawnych 1ub przedsiębiorców, w któr.ych uczeŚtnic2ą takie
osoby -' na]_eŻy Po+. lic7De i ?miEen--a akcji:..'''. 

^v-.{...'pł"-{M 
l"t&l...\1

akcj e te stanowią

z tego tyŁulu

Dakie: !ńiekszv Liż
nilŁ . .,,.b..[,nł i r.ł'r
'osiągnatem (e t$m l ł

10? akcji 
'\' 

spó}ce:

ubieg}],m dochód
w wysokości :

Posiadam akcje w innych spółkach hand1owych - na1eży podać
1iczbe i em}E9nLts ąkc7i: . '

. .Ą"Ą t. .(.lł.{/'1.Y'}'1ł.. . '.........! 4
Ż tego tyLułu
w wysokości: ..

osiągnąlem (ęłam) roku ub1egł}'m dochód

W.ę'..o

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, Ż ' wy}ączeniern mrenia
przynaLeźnego do jego majątku odłęblrego) od skarbu Państv'a, inne]
państ\'owej osoby prawnej, jednostek samolządu terytorialnego, ich
związków 1ub od komunalnej osoby prawnej następujące inien1e,

oświadczenie najątkoae



kŁóre podlegało zbyciu
mienia i datę' nabycia,
' ' '. ' !u\L 'ę-. ot{.tiq.c-łi

.........1....(

przetargu - na1eży podać opis
kogo :od

vT,
1. Prowadzę dŻialalność gospodarczą (na1eży podać formę prawną

- wspóInie z innym osabaĘi ..': . . ..'.ż;'f .-*V-.'ł.',.ii.M:':..:..: . :::.:'.....
Z Lego _ytulu osisgn.łef Jł.., 1" _oĘJ ubieql.J,m p|.7ycnód
i dochód w wysokości:

2. zarządŻam d2 ia] a1nosci ą gospodafczą j estemlub
przedsta!,7icie1em pe}nomocnikiem Lakiej dŻialaInośĆi (na1eży
podac forme prawnl. - p!Żeo_nioE dziala1ności]

. Ął^ L . u/.tL. t tą ' 'r- M.
- osobiście

z ubiegłl.m dochód

VTT .

- jesEem czŁonkiem zarządu (od kiedy) :

.....t..0
.......M'ł(..uW.\Ą.?\h'...
- jeŚEem cŻlonkiem rAdy nddzorcle] (od {iedy]

(od kiedy) :

roku ubieq}}m dochód

1.'1
oświadczenie maiątkoHe



VIlI.
Inne dochody osiągane 2 Łytulu zatrudnienia lub innej
działa1ności zarobkowej lub Żajęć, z podaniem kwoŁ uzyskiwaRycb

7-óid.

TX.
składniki mienia ruchoF'eEo o wartości powyżej 10.00o zloLych
(w pfz}padku pojazdów mechanicznych należy podać markę, mode1

x.
Zobowiązalia pie:liężne o wartości powyżej 10.000 z}oŁych, w t}m
zaciągnięte kredyŁy i pażyczki oraŻ warunklI na jakich zosta}y
udzie1one (wobeĆ kogo, w Żwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

' 

".'. 

D'A''€.W'L,U'''' /. 5.Ey

wvsokości )
A*i "wtt^

osHiadczenie majątkohe



Pawższe ośv7iadczenie skladam świadotry (a) . iż na podstawie
arL. 233 s 1 Kodekśu karnego Ża podanie nieprawdy 1ub
u atajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tq,u-t-oł-'ł ą \a )Ł 2a,ł0" 0'i;;;J;-.";;';;;i ' .uL*,zll^"-u|,'łł
(podpis)

oświadczenie mająlkowe


