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Zillcznik nr tr)

osWlADczENlE MfuĄTKoWE

radnego gminy
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U waBai
1' 05oba 5kładająca ośWiadczenie obowiązana je5t do u godnego l prawdą, starannego i Żupełne8o wypelnieniakaźdejz rubryk.
2' leźeli poszczegóIne rubrYki nie znajdują w konkretnym przYpadku Żastosowanla, należV wDiseć nip.l^r.,.^,"
3. osoba składa]'ąca ośWiadc2enie obowiąŻana je5t określić przynal€żność o",,,.lrli"'lfr ,l'"o"*-**majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębneto imajątku objęte.on,,"l"o,ui.".oui""i.'u

majątkoWą.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczY majątku W kraju iza trani.ą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież Wjerzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, W cŻęści a zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieru(homości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 3 marca 1990r' o samorządŻie gminnym (Dz' l).z2.,17 r.poz' 1875), ZBodnie z ań' 24h tej ustawy oświadczam, że po'iadam wchodiące ' 'łj.J ''j'"iri'"jwspólności majątkowej lUb stanowiące mój majątek odrębnyl

t.

Zasoby pieniężne:
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DzieDnik Ustaw Poz' 20Ż0

.

1.

2.

ą

Domooowierzch" ,, 17,8?:?" m',owa toic':-. '/f 5 61, O J
Lytuł prawny:' ..''. 2dł *d, Q 3-'l2' - - - -' -' - - 6/'.,'' ? 41. "'*.ą!*'...'.
Mieszkanie o powierŻchni: m2, o wańości:

tytur prawny: .t1-!1?. ...?^A-.7|C.L.?.. ... .. .... ...

Gosoodarstwo rolne:
:"i:.;;#;*", .... ..'.M.:.i D.O.tycł.r'-,powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..' .-'. --.. ""' --."

lnne nieruchomoćci: . \ 1
powierzcl'nla: k'.:.!'''''.---D-d''l''i''Ł'/'''|''''"'''"''"''

4.

t.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emiten_ta udziałów:

. rU.!.(......D o.T.t.c.L- {

;;;*;;r,;i" ";';".i"ńt*i.'.i-'"o"'"n'"-i'' 
j".iij;;;;"k;;i' ....i' 1.J:'..'Dót..i..('i..!''....

' '"''"#,,o,l'iv*,r""'.r,.po*".r,h;;;iJ;;;-';J;;;;;;;;il;;-i;;;;;ą;j.;;!;,'-'''.'..-''

Z tego tytułu osiąg.nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '''''''''lV-''l'!'a'''.''u-u''l.i''Q''('.r'.

1. Posiad am

W których
akcje w spółkach'handlowych z

uczestniczą ta'k1e osoby
udziaiem gmInnych csób prawnych lub przedsiębiorców,

- należy podać liczbę i emitenta akcji:

'Do 
'T'-(':a,i'ż'

akcje te stanowią pakiet Większy niŹ 10% akcji w spółći:-'

Z tego tytUłlr osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i€mitenta akcji: ''''''.....''..'..........'.'

lV'.1: DO!i {,!f
Z tego tytLlłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "'"'''"''''''''-''''"-"""



Dziennik Ustaw )-
Poz.2020

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynależne
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ::j: "q" 

majątku odrębnego)

związków, komunalnej osoty-prawnei lub z-ią,Lu,'"t,opotit.l;;;;::,;lil:."r:.l"j'?iiJll'll:Lr"ii
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nuby.i., oJ łogo,

... il1.t.i' D

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokośli:

Zte*otytuluosjągnąłe'1ęt..)*.oluui'"r''''"uliulij;;;;J;;;;;k;;,....-ą''/ 
a..ż' .ą/-.7arządnm działalnością gospodarczą 

'."? 
,::,:T prZedstaWicielem peinomocnitiem takiej dzlałalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .'........-'... .. .. .-'._.. . .

vlt.
W spółkach handlowych {nazwa, siedziba spótki): .... .. l!- t. f-.' ... D-a .i.y.a.?..i.. . .... .'. .

Z tego tytulu osiągnąłem (ęlam ) w roku ubiegłym c]ochód w wysokości , . ... .. ..'' v .ii..t;.. .... ...Di: a ..|;,'ńi.r

lub innej działaJności zarobkowej lub za1ęć, z pcdaniem
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Poz 2O2O
Dzrennik Ustaw -6-

lłludniki 
mienia ruchomego o wartości powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model irok produkcji):

)ouo*lą."ni" pieniężne o Wartości powyżej 10 0oo Zł:t]V'c'h'-W^ 
]11 ii:i1'j:-:" :::1Y::;,':.T::':\ ""

Warunki, na jakich zostały udzielone i\Mob". kogo, ' ,*iązku z jakim zdarzeniem, W jakiej WYsokości): ..'.-.


