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oSwIADczENIE M ĄJĄTKowE

Radnego gminy
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Uwaga:
l. osoba skladająca ośrYiadczenie obowiąZana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, naleĘ wpisać ,'qĘ

dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych' dochodów i zoborviązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zami€szkania składającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 narca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz' U. z201'1r' poz.
1875), Zgodnie Z art' 24h tęj usta\ły oświadczam, Źe posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące l11ój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
-śIodki pienięŻlrę zgromadzone w walucie polskiej: ;z7.,.....€€.:(..r'.?'.1',...: ...... ...

;ilki;l;;iil";;;;;;;;;;;;"i;;i"'"b;;l,''''' ' ' '' A.-:i..;,.J;;'f^i.2.''.7

- papiery wartościowe:''.''...... '.......''.... ..''''''............''''''......''..H' tL7 !\2.7-.Y. ę2'''7'

II.
1' Dom o poWięrzchni:'..........................'.'..'......'..'''......ffi2' o wartości:

tytul pra*n5:.,ft.*.'T.''a=€':1!':'Y:ł't'''k ' .''^ł.4 , .:3''''Żz'ł:Ś7,łł:'ir- ' ''. '. ''''' ''
J. CoŚpodar\(\Ą o rolnę|

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) lv roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:...................,......



ltI.

l. Posiadam udziaĘ w spółkach handJowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby należy podac liczbę i emitenta udziałów|
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Z tego Ęłułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: lv)2.' .b;, ;r... a ź''.ż''''''.

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych _ i ęmitęnla udziałów:'''..'''''''''''......'''''

Z tego t}tułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód u rł r sokoici:''''--l'tZa.Ś-..'.::' /''Ż'ę...I.'Z''..

lv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczęStniczą takję oSoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

...................N1.1:- .. Z'>-ę3 7

akcjetestanowiąpakietwiększyniŹ1o%akcjiwspółce:''.''..'..^A/'!.'ł.'''''
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Z tego t}tułu osiągnąłęm a;il i;,"t";bi;gń j"Jil;;i;;k;;'.l. Nl.Ż;'....b,''T7--l ź.ż 
''...

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia plzynaieŻnęgo do jego majątku. odrębnego) od
Skarbu Państwa, inlej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu telytolialnego, ich związków,

- wspóLnie z innymiosobami'

(należy podać formę prawną i przednriot działalności);....'.''''.........
_ osobiscię'.'.'..'''''''

_ wspóInie z innymi osobami....''''''''.....
Z tęgo tytufu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości.......41 t..Ę . J:2 /: ż.. f. :?- .Ż'. .



VII
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki):.... .......{.ł.€^......Lę..zzęzz-

- jęstem cZłonkięm zarządu ( or1 kiedy?:'......'.'...''...''''''..'''' ......'.^ł.ł.r.' ł)-Ó r-r?.'r.r€a?.

Z;;;;,ńil;;ńg;;ilł;ilj';'"k,'"ui"gły.j""ńoJ*ó;.;;ś;i,...'..^'-_..'!..e. 'brł''i..l..ż
VIII.

Irne dochody osiąganę Z tytulu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej ]ub zajęć, Z podaniem kwot
uzlskiuanvch z każdepo rrtulu ( oraz dochodr
;;ł- Ji; ń,' Ij a:;;ió''' ź ',źł. *'ę:l .. :'''Ż'ł ?.. l..#k 7?-ź /u-2
'L,.;':7-4' ' 'r?,żxJ''':C*,'.*..''''..''ża ' ' ó..i,j'J' ''....aJ.. OŻ''''_:R Z.*ł€'v '

Skladnili mienia ruchomego o wanosci porłvŻej l0 000 zlotych tw prz1padku poiaz-dórł m

oodec marke. model i rok o,'odukcll ń'Ź'ii ''i.t:..e'r:'ł..*9^'.''.''''....ł#'ł:'''z-

'''''''''''''''''''''''''''",2

X.

Zobowiązania pieniężnę o wartości powyżęj 10 000 Złorych, w tym zaciągniętę ked>Ąy i poŻyczki oruz warunki,
najakich zostaĘ udzielone, (wobec kogo' w związku' zjakim zdarzeniem, w jakiej
u r solości);........'.'.'i "ŻŻ.,łuz i5lćJ aP /(Ą2a44(:. -.Yź'L:-!.AłZ<J ''..7'ś-ś:.{Yz-:'Ć^ Ś6 t -
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