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Zalącznik nr l:)

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

(i. !ll b łł.1 csłniał4'','C!'',?'Q'fB r.
Uwaga: 

(m €js'ofuoł)

1' osoba skladająca oświad'Żenie obowiązana.iest do zgodnego z prawdą, staranne'o i zupełne'o wypełnienia
każdej z rubryk.

2' Jeźeli poszcze8ólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie dotvczv''.3. o5oba składająca oświadczenie obowiązana jest okleślić przynależność por,.r"iólny.i ,łńtfu-
majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego ."]i"'ł'łą 

'.pol".j.iąmajątkoWą.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Ża granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte 5ą informa.je jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkanja skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

....1.!...

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (oz'
poz. 1875), zgodnie Z art. 24h t€j ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skiad
wspólności majątkowej lub stanowiące mój ma.iątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
_środki pieniężnezgromadzonewwaluciepolskiej: . .t'.0 o-...0.'a

U. z 2O1't r.

malżeńskiej

() 1\

\ -_l /,

'?) Ze zmianą rł'plowadzoną pl7eZ | ] pkt 1 lozpoIŻądzenia lrcŻesa Radi' ]\łinisl]'ó\\, Ż dllrl ]8 rzcrlr ee 20l] r znl lcnlalaeego l ozllolZa-L],,el';' s.lrJ\\lc _'cę|ęl' !/^]^'' l] lr'l|rl,j o'.l'.d.',c'lr_|'tL,{'_' l 'llP! ''''n'l'''\ 'l'' ,'\|''| '\'' 'il" '' ] '

i i'- 
'' "usor 't1J'1'' 1



Dzie nirik lJstaw -4

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ............................................................, pow
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł praWny: -.-_.'... ' '.].... '...' ' '...- '-
Z tego tytułu osiągnąłem(ęła m) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości:

4. lnne nieruchom ości:- 
ffii""ffi:':_-.'.."tz.,''.i(*5. 3'g.b11Ju ąl ąILa ó tc ur^L

r_

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w ktorych uc7e5Lnic7ą ta[ie o)oby ndleży podać liclbę i emitenlą LdŻia]óWI

r.\({ (:{.1.(\.(:t_1.. . rrr( cl;1b(?

udziały te stanowią pakiet więksŻy niż 10% udziałów w spółce: '''''...''''.'.''''..'''.'''.' .

tv.
1. Posia dam

W których

Poz. 1020

.

t Dom o powierzc h^i, ......,..1,1.C.. ........ m2,owartości: .''ĄQ.0 0- o0. 
-.-

akcje w spółkach handlowych z udziaiem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
uczestniczą takie osoby naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:'- r "t .

''.* . 1 ....................
akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji W spółce: -'''..''-''.'' -'.' 11 . g c'l'2 Jl t 

','i'.-..'..Z tego tytułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym clochód w wysokosci, '.'r,'r'.' t.'''''0'(':'1,\ |j .L_-

' ;;;;;;;;;k;;;'".i.n,ooir..in.ili;,;;;-;;i;;;il.;i;;;;, ;,;"".....;, -" ...f..'

Z tego tytułu
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Nabylem(am) (nabył mól małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku odrębnego)
odSkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorZądu terytorialnego, icń
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego na5tępujące mjenje, które pollegalo
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....-'''.'.''..'..'.''''...'.'.

I;t ;/; 
{\(::-.;E':

vl.
1' Prowadzę działalność gospodarczą {należy podać formę praWną i prZedmiot działalności):

<l'I

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w ;;;"k;ś.','''.;j'..; 
''' r(.g, ł i; t

Ż'zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem o"';;;;fi;.;i:'l;);i";;';;,j" ' )'
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

_ wspólnie z innymi osobami

v .

W spó1kach handlowych (nazwa, siedziba:poJki): '''.....'''''.'''..''' i\ '''..ł.'''.'''.c( a /r.- r , 1 .- * '.1 y'-

_jestem członkiem zarządu (od kiedy): ....'...'.'...'..'.'''..'.'''..''...'...'.'ł\.i'+ o(Ć. J \ "( ' l''''' '''- r) + .. ...

-l.,i.' ..i""l'.. ';il;;;;;;;j i;j;;;;;i .'''''. '-''.'''.''''-'.'.''-i't ;.Ż '. ' ;(; ć r 1'l' ''' ' '' ' '.' '

- jestem czionkiem komisji rewiŻyjnej (od kiedy): .. ' ' '''...' '.' '''. '.'łr.i' { [:(9 
JA'l' 

':Y-. ''.'.'.........

',*";';;;;;;;;;;;;i;;;;l;;;;;;J**iu'o"injo*,;;;k;;.', . . ,;.::e . ;("! 1.i..g il,JI
v t.

lnne dochody osiągane z tvtułu Zatrudnienia lub innej dziaialności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem
LWot uzvskiwanVch z każdeAo tVtUlu:'8"" j " ')a .-2 . ..

.'.'..'..'' 
' ' '' ''f ' ' l }.1' Ś.'('.1'*ri'',' l' ' '' ' ' r.'*-_ ''''' ''4'''y|'..|'.t'''ł.'''''''.'''' '' . . .. '..J
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składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojaŻdóW mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyźej 10 000 złotych, W tym Zaciągnięte kredwy i poŹyczki oraz

'-::i-'- "*i'"'* i*'*i'ł1T.):: j;{'#::1*|'-'i'-:-i.'-'].......


