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Radnego gminy

Urva ga;
l. osoba składająca ośrviadczenie obołviązana jcst do zgodnego z prawdą, staranncgo iZt'pclnego

lvypełlrienia klźdej ,/ rUbr) k.
2. .leż'eli pos_zczcgólne rubryki nic znajdują w l(o'kretnyn przypac]kU Zżlstoso\l,żn jil' nźlleŹy wpisać p!!

dotyczv".
3. Osoba sltładająca oś'tYiadczenic oborviązana jest Qkreślić prŻynależność poszcZegó|nych sliladnil<órv

majątl(o'wych' dochodów izoborviązań do majątku odrębnego i nlajątliu objętego nlałżeńska
'r 

rpólrlo(cią ma j:1lkorr ą.
,l. oś\Yiadczenie o stanje majątko'tyym dotyczy najątl(u rv krajrr iza grlrlicą.
5. oświadczenie o stanie maj:ltko}yynr obejmuje również rvierzytclności pieniężnc.
6. W części A oślyiadczcnia zarvarte są informacje ja.lYne, }y części B zaś inforlr)acje nie.jarvnc clotyczącc

łdrcsu Zamieszl(ania skladającego oś\łiadczeni€ oraz miejsca położeDia nicruchomoici.

C/l-Śc A ł^ t t t ( ^ t / -''

'.ii)ipol,i"""y'^',. 
E.jt'L-3ł-J W;źto5zJ+ 4 /, Wl |O5ąt,t

filltio.la inrzrłi kool'.z rra,ui.L,' lo.l!'}9J , J
ll-odzol')'trl ' '' 2'2'''!',ł''ł.'ł'<''s''v11'll''',1''J''t'l'.1'n' '' Z $ ą l' '3.2 a

po zapoznaniu się z przepisaIni ustawy Z dnja 8 marca l990r. o sarlorząclzie gnl in n; lll ( Dz U ' Z.2o1l r ' poz-
l875), zgodnie zań.24htej ustawy oświadczam, Że posiadan WchodZące rv sk}atl nałżeńskiej wspólnośii
majątkowej lub stanowjącę mój majątęk odrębny:

t.

- papierJ \Y.fiosc io\ve:

{; ł6łz-o

D'';..', )''' *łar,I r.łie''i'iJ;ż''''
U



IIT,

IV.

vl.

l. Prowadzę dzJałaJność gospodarcZą ( nalezy podać fon'nę prarvn_a i przet1niot cLz1alalności);''''''..''.'''''''.....'..' ''.'



VII
W spóikach handlorvych ( nazwa. siedŻiba, spółki):.-.''

_'1"',"'" 
"'ł"''ti.,'.');;;il i; kl;il',. ..'.. '. ...ń , e a(o ł9il

- jestelrr cZłonkielrr rady nadzorczej ( od l<iedy):

Z tęgo tytu]u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód iv wysokości:.'''.' .' .

v t.

Inne dochody osiaganę Z tytulu zatludnicnia lub innej działalności zal'oblrorr,ęj ]tlb Zajęć. 7_ poda|ięrl'] kwot

lx.

Składniki nienia r'uchomego o Wa ości powyżej 10 000 Zlotyah (w pĘypadku pojazdów uechanicznvch na]ęzv

x.

Zobowiązania pieniężne o \ła]1ości powyŹej ]0 000 Złotych, w tyn zac1ągnięte kledyty i pożyczki oraz warunki.
najakich zosta1y udzie1one, (wobec kogo' r,v związku, zjakim zdarzenicnl' tr jckic'1

rvysokości):''.'''..''.'.'.''''........'


