
oŚWIADczENIE MAJĄTKowE
Rrdnego gmjn]

UlYaga:
1. osoba sklad'jąca oświadczenic oboiYiązBnaj€st do zgodnego z pralYdąJ siarannego i zupełn€go

wypełnienia każdej z rubryk.
2. J€żeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyDr przypżdku zastosowania, na]eż] |'pisać 

"!isdotrczv",
3. osoba sIdadająca oś\rirdczenie obowiązana jest okrcś1ić pżyn.leżność poszczególnych skt'dn'kórv

najątkoiYych' dochodó'v i zobowiązań do majątku odrębnego ; majłtku objętego mżlżeńsĘ
wspóInością Inajątkovą.

4. oświadczenie o stani€ majątkorYyn dotyczy majątku ]Y kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stani€ mająikowym obcjmuje również r!ierzytelności pieniężne'

6' w części A oświadczenia zalYarte są in fornacj c j awne, w częściB zaś inlormacj€ niejarYne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca poIożenia nieruchomoŚci.
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Zasoby pienię:are I

- środki pi€nięŻne zgromadŻone w walucje po1skiej:'''..''''''... .5.e,"r:-r1.
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1. Posjadan akcje 1ł'spólkach hand]o\ry'c]i Ż udŻjalen gmrnn)ch oJob prasn)ch lub prŻedsjeblolcolr' rv któryc]ru./e''1'./.ldkieo'oo)la'eaoor]acl|.zoęie".cl
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Z tego t}tulu osiEgnąłem ( ełam ) w.oku Ltbiegłym d *noa*,,:*r"ł:, 
' ' '.. ' ' ));ż'..' '''.Zrł {ąnoo w })soKoscr: '''.' 'lŻ-7lŁ'.''z.?{'?ćŻ'

2' Posiadam akcje \ł ifu1yclr społłach halatow1itl -;;;;' il;J rJ;i;;ji',,, 
^ńl'ii 
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Z tego Rtu}u osiagnałem ( e]am ) $'roku ubiegłym dochód w r1lsokości:.''''.'''''''''.'''

|':"o*:",.":l]:1 ll!l]'ol ma]Żonek. Ż \l lączeniem mienia pr4na]eznego dojeso rnajatkl!, odrebneso) od.'(ar0L P"n lw..'rure pai $o,ej o ob) p-r \r,e.. cono er.ar or..rirreryroiLhe;_o.rc,,rtazo.-rooo
Ko'_'lu.l2lnęJ o'ob) ordu ]el ad'lep |,o(e n e' ,e' .ó' e poo|e9 o z9.9- dodze p u irarlr n.|ezr poda opi.r el i" d.'e "ablcl' od kogo''''''' ' ' '' ' ''''' żz'< ''''' ./''ął'z''=z'''''--''''. ''' 
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vIII.

Inne doc|ody osiągane z tytułU Żatrudnienia ]ub innej działalności zalobkowej ]ub zajęć' z podanien kwot
uzyskiwanych z każdego ł,tufu ( oraŻ doc]rody
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