
2. Jeżell poszczególne rr:brykt "1. znaJduJą ; konkretnymprzypadku zagEosoraDla, nateży w5lIaać .aie dotyczr'..3. osoba składaJąca oświadczeaie oroilĘanE--ĘEt okreśIić

5. ośwLadczeaLe o Etaaie
wlerzyte1noścL pJ.eniężne.

ĘajątkoĘ'n obejuuJe rówateż

przynależność poszczególaycb sk}adników naJątkJrycb, docbodóq't zobotlązań do naJąEku odrębaego i naJąEkr.r'obJetego 
'aałżeństą

rspólnośclą Dajątkową.
{. oświadczeaLe o sEan:le aaJąlkoqrn dotyczy Eajątku w kraju

:l za granlcą.

1. osoba składająca ośwladczeale obowiązana JegE do 
'godaego_ z Prardą, gtaraDaego !. zupełnego wypelnLenJ.a każdeJ z '"l=yL.-

6. ł{ części A ośwladczeDia zawarle są iafo:aacJe Jarme, rczęśclB zaś J.nfo:macJe nieJarme dolyczące aa'esl ";'i'"""i;i;skladaJącego oświadczeaie oi.z nleJscu połołeniJ
nLerucboaoścl'.

Itwaga :

czĘsc A

,Ja' niżej

oŚwIADczENIE MĄIĄTKoWE
radnepo sminv

.ttptrnu ee.... dnla . !!,?!, .ą4!*
(łłniej scowość)

.^:/,/,
Uł.,r.',.,/r.,- 1ł,,, 21 a| )0Q.ź'--4

po zapoznaniu się z przepisami usEawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oor r. N! 142, poz. L5gL orazz 2002 t. Nr 23, poz. 22o, Ńt 62, Poz. 558. Nr tti, poz.984. Nr153, poz. I27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z irt. 24h t;justawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład malżeńskiejwspólności maj ąt'kowe j lub stanowiące mój majątek odrębny:

/
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I.
Zasoby pieniężne:
- ś rodki oienieżne zqromadzol

3p u ue .: .wł.r'oł n-u. pt lc! s

rr.
1.

2.

3.

I12, o wartości : łL? .??9ł.?ł-.

fr2, o wart'ości: ń2.o.a.i.

4.

o wartości :
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III.
1. Posiadam udzialy w

osób prawnych lub
takie osoby - należy

spółkach hand}owych z udzia}em grminnych
przeds iębJ.orców, t, kt'órych uczest'niczą
podać liczbę i emitenta udziałów:

udz j.ały Ee stanowią pakiet większy niż 10Ł udziałóv/

- należy podać
liczbę i emitenta udzialów:

ąW...'.
@ roku ubie9ł'ym dochód

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ud'zia}em gminnych osóbprawnych 1ub przeds iębiorców, w kt'órych uczestniczą takie

osoby - na1eży podać liczbę i emiEenEa akcji:

akcje t'e stanowią pakiet wi-ęĘs zy-,n+ż ro? akcji w spó}ce: ....
...../u.e.dał|.ąk... ... ..

z Eego Eytułu os iągnąłem (ęłam) V wU roku ubiegŁym dochód
w wysokości:

.'.'.'.'.'.fu:e'.'ahhb.ł,.x4'.:: . :. :. : : :. :: . . . ::.
Posiadam akcje w innych spółkacn f5ndlowyc}r - należy podać
liczbę i emit'enLa akcji; .

..:.::::...::::::::..'.'.'.'.'.'.'.iu|i.'.p{plyw.ł.::.::::::::.::::.:
z Eego tytułu os iągnąłem ( ęłam) w'" r{ku ubiegŁym dochód

2.

Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek. z wyłączeniem mienia
prz]maleŹnego do jego maj ąt'ku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
pańsewowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytória].nego, icń
związków 1ub od komuna1nej osoby prawnej następujące mienie,

I

w spółce:
.. ... . .!ł|.e.alp,Ę/e.q

z lego tytu}u osiągną}em(ęYamt w roku ubieg}ym dochód
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kt'óre podlega}o zbyciu w
mienia i datę nabycia, od

drodze przeEarg"u - na1eży podać opis
kogo:

tui.e ,?q%:

vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmioE działalnoŚci): ...'.

- wspóInie z innymi osobami . .... ..
z tego tytu}u osiągnąŁem (ę}am) Ę /.roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: l![C..0tpu,A+

2. zarządzam dzia}alnoŚcią gospJdadf,zą ]_ub jestem
przeds t'awici elem pełnomocnikiem takiej działa1ności (na1ezy
podać formę Pral/rną i przedmiot działalności) : .....
- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

tego Eytułu osiągnąłem (ę łam) ubiegłym dochód

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewi j (od kiedy) i . ....

z Łego Eytułu osiągnąlem(ęł roku ubiegłym dochód
w wysokości :

a.e łł,fiułv
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VIII.
lub innej

uzyskiwanych

Ui"t tnOf 1

rx.
składniki mienia ruchomego o vrartości powyŹej 10.ooo(w przypadku pojazdów mechanicznych na1eży połać markę,i rok produkcji), .

złotych
model

x.
zobowiązania pieniężne o l'artości powyżej lo'ooo złotych, w tymzaciągnięle kredyty i pożycŻki oraz warr:nki, na ja:<ich '"o"a.iy
udzie1one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzen-iem, ' j.ki;j
wysokości) i .....

J,
U ]r
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cząść

PowŻsze ośwj.adczenie składam świadomy (a) , iż na podst'awieart. 233 S L Kodeksu karnego za podanie niepra:wdy lubzaEajenie prav'dy grozi kara pozbawienia wólności.

lpłi qpl,i !łq . ft .o.l t.l&
\,/ (podpis)V

tl .
I1'1

ĄI
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