
!

ffiiluilruffilililililil
DaŁa i201B-og-17

opo]ski Urzad t]o jalodŻkl

1' osoba sldadająca oświadczenie obowiązana jest do Zgcdnego z prawdą' starannego i Zupelnego
wypelnienia każd€j z rubryk.

2- Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać d!Ędotvczv".
3. osoba sldadająca oś}Yiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składnikólv

majątko\yych, dochodóv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęteg:o małzernsą
\łspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątko\Yym obejmuje również wierzytelności pienięzne.
6' W części A oświadczenia zawarte sa informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca po}ożenia nierucńomości.

Urvaga:

l.
Zasoby pienięzrre:
- środki pienięzne zgromadzone w walucje polskiej:.'...'.'.''.'.'

oswIADczENIE MAJĄTKowE
Radnego gminy
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- środki pienięzle zgromadzone w *"i".i. 
"u..i,'' ''...' '' 'ź ł;r" .Sra.?_
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Z tego qtułu osiągnąłem (ęłam) w rokl ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inle nieruc']romo ści:povjerzchnia:.'.''''''. /rę 41/ar a-

o wańości: ;l.' it-źT ł
_']l]ll]*]'' ' -'''' ' ' 
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//



III.

1. Posiadam udziary- w spółkach handlorłych z udziałem gminnych osób prarłłrych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - na]eŹy podać liczbę i ęmitenta udziałów:

.'''''...'''... . .....'... .'.....ł ćĘ. e"ź.ę' ą...''= .

udziały te stano\Yią pakiet większy niż ] 0 ań udziałó';;ili;;'''......'-.'ż):ł''..".'ł*.r'rc?F;
Z tego tyufu osjągnąłem (ęłam) w '"r' "r'i.gł-'. 

a"ir.oj;;y;;k;;;;, ' '''.r_ż::).......ł-;+''€l....'';

' :::]::'- :::]:'' " ]:"] :: :"'*::: ""o:-'n ' "}?rż:':'ł;:P)'}''il]a*]"]"]] ''r ". " '

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminrrych osób prawnych lub przedsiębiorców' w l*1órych

"':'l*::':l"ul'::"ol *'::l':::'l::i::I:'ll:'uur'l' rz, r'-y'tr,"7 :

akcje te Stano\Ą'ią pakiet wjększ-v niż 109/o "ł.li,' l""rl., ' ' '' ):)-ż -/.-'frśł7 '
Z tego t}'tułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód r! rł'lsokości:"'''"''

2' Posiadan akcj e rł'inn5'ch spółkach handlo\łTch na]ęZy podać liczbę i emitęnta akcji:"'"'

otiagrąłem l elam 
' 
u roku ubiegqnl dochod r^ rqtokoś.i'''''-'.''''---''''' z t

'ł/ź '.. '..'ż'' 'ę '''.{ '

Nabyłem (am).( nabył mój małŻonek. z rł,l'łączeniem mienia plĄlaleŻlego do jego majatku' odrębnego) od

Skarbu Państrł'a' innej pańSt\\,ou'ej osoby prawnej' jedlostek samorządu tery'torialnego, ich zrł'iązkou.

komuna1nej osoby prarvnó1 1ub zrł'iązku metlopolita1nego następujące mienie. L1óre podlegało zb.vciu rv drodze

vI.

1. PIowadZę działa]ność gospodarczą ( naleĄ podać fomę prarmą i przedmiot działahości):'''""'"''

-otobiście''''''''..'... . rz1Z z/'ofrł-:7:

. ..............,,, r...-1..,,.,..........

Z tego lyiułu osiągnąłem(ęłem) w r(]ku ubięg]-'r'm dochód v; wysokośc!:''''' łzE- ' '{'3 /r-v' :

2. Zarządzan działalnością gospodalcZą ]ubjestem przędstawicie]em, petnpmocnikjgm t'kjej dZia]aInąści

'nalez1 podac lorri'J pra$nd iprr.o'i' -iuiu.oi.'',''...'..'' ''''' ' łlł. '''''d-?-7 '?v -
_ osobiście'.''...'....'.

Z tego R'tułu

- vspolr ie z innymi osobami..............- wspolI]lę Z l11l1)l11l

Z tego't1.tułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubiegłym cochód w rvysokości..'''."'"''" ""'''''ż?1'"-'
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VII
W spółkach handlowych ( nazwa. siedziba, spółki):.'.'..''....'..'.. ....'...."./1.

-jestem członkiem zarządu ( od i ; ;; ; :'...'.... .''.....''.''''..'''.. )-;'Ż'' 
'' 
7.- l' 4i ir- :.//

- jestem czlonłiem rady nadzorczęj ( ;; ki;;';l ..' .'' .'.--. . .' ..' ..''.. ;/':ł- ''......ł'-/r;;;a :''''''''''''''''''/""""t ""'

VIII.

lme dochody osiąganę z tytulu zatrudnienia lub irrnej działa]rrości zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego 6łułu ( oraz dochody

x.

Zobowiązl1ią pię1ięine o wartości powyżej 10 00o Złotych, w lym Zaciągniętę ked}ty i połyczki oraz warunki,
najakich zostaĘ udzielone, (wobec kogo, w zwiąĘ zjakim zdarzeniem' w jakiej
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