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Zalącznik nr 1])

oswlADczENlE MA]ĄTKoWE

radneeo eminv
I

: : ( o|&ą-(1''((- *," 3' 0 0.! ł-4/-{.
l1 "J\cowo;cJ

do rgodnego z prawdą, starannego iŻupelne8o Wypelnienia

Uwaga:
1. o5oba skladają.a ośWiadczenje oboWiązana .ie5t

kaźdej z rubryk.

7asoby pieniężne;
_ środki pieniężne Żgro{iladzone W WaJucie polskiej: ..t..ó'"ątl?

2. ]eżeli poszcze8ólne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ,,nie dotvczv',.3' osoba skladaiąca ośWiadczenie obowjązana ;e't 
'ołi"oit 

or*"'"l-r, poszczegó!nych skladników

il:flHi:'' 
dochodóW i zobowiąŻań do majątku odrębnego i mu;|tłu' ou;ęt"go rnalżeńską wspólnością

4. oświadcŻenie o stanie majątkowym dotycŻy majątku w kraju i za granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzyt"ln_oi.i piu-nielnu.
6' W części A ośWiadcŻenia zawart€ są informacje jawne, 

',łi.' ' 
..ii"i"l,nacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania 

'kladają€e8o 
ośWiadczenie oraz miejsca poloźenia nieructlomołi.

(;;;;.;;",;;;;';;-,,;";;;;;,;;';;;;i
po Zapoznaniu się Z przeplsami ustawy z dnja 8 marca 1990 ,' o ,u.or.ąariu gminnym (Dz. lJ.zŻoI7 r'poz' 1875L zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam 

'.nuo.u." W skład małżeńskiejWspólności majątkowej ]Ub stanolviące mój majątek odrębny:

t.

_ środki pienięźne zg.'-n.a.on";;"lu.'"'"ol";, 
'.'' ' '''''''''"qi i'l '' '''d,ł;/-ł;ił

_ papiery Wartościowe
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'i' oo,.. o po*i",.. ńri,.4.ł0...!..ą.{...''.. m2, o wartoścj; /180,'!2Q!2.'' a !0 o0o 
.

tytuł p raW ny: .'...'' -. .''. a't.Y u s. n',ł s' i.'.'.
2' Miesźkanie o powierzchni: mŻ, o wańosci:

Lylul pra/r'nyl

t.

1. Posiadam udziaiy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
podać liczbę i emitónta udziałów;W których UczestnicZą tą[ie osoby należy

tlr'( O/o/uz)y'- '/ /

udŻialy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałów w spółce: '''....''.. i,:t di/) ,./ł'" '-"" / r'
' Z tego tYtutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'.'.''ł1'!.'(' l;/;;;ł

2. Posiadafir udziaiy w innych spółkach hpndlowych należy podac ljcZbę j emitenta udziałóW|

'''''.''''''''.'''' /]'!''('.''''''' o? ln'( /ł'''''''''''? / '

1. Posiad am

w których

/

uczestniczą takie , 9soby.nt( o/ofr'//4.- / .r

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokośc!: ''''ł?'.1'l' ' ' ' '' 'o'/-ą ('{''!'! 7'' ''''''

akcje w spółkach hand1owych z udziałem gminnych osób prav"'n,;ch
_ należV podać liczbę i

lub'przedsiębiorcóui,
emitJnta ałai]

2. Posiadan' alc,e w nnych spól\acn r.rdlowyrl' należY poda| ' .zoĘ
. . .. r1/..(........a/uly :ty/1

i emitenta akcjir .............................

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 4t'/
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Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynaJeżnego do jego majątku odrębne8o)

:::Y:::,:T:::'1^,'l:"| o.!*':Y"j osoby prawnej, jejnostek s.'o,,ądu terytoria]neeo, ichzwiązków, komunalne.| osoby prawnej lub związku metropolitalnego na',*o"ii..'''""L,'t;#;":;:-";;
zbyciu w drodze przetargu - n_al€ży podać opi7ipnia i datę nabycia, oo kogo,_''..''.''.'..'..-''......."'__:.':_..

- jpstem czlonkiem l".i';i r.*''1,l".' i"" u',raivl|,, . it..l ł/i:ł/ł i7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym ciochód w wysokośc l:,, ...... 

"' 

i'';i'' )1; /-;;i)//
v t.

lnne dochody
kwot uzyskiwa

csiągane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalności Zarobkow€j lub zajęć, z podaniem
nych z każdego tytulu '' ' .....'''l?..!ł... ' ,r-(2q!F '. -. _''].. ..... .' '..
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