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ośWnDczEN|E MAJĄTKowE ( )/
radnego gminy \, '7,

.,. ilLiK.1.,,.,,.., d"i^ /il.#*Mi
(misjsco{'ńość)

Uwaga:

{' osoba 9kładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go i zupełnego
rłrypełnienia kaźdej z rubryk.

2. J+li poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, nateży wpisaĆ
'.nie doĘ/czy'..

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIić przyna|eżnośó poszczegótnych
składnjków majqtkorrłych, dochodów i zobowięań do maiątku odrębnego i m{ątru ooiętógo
małżeńską wspó|nością maiątkową.

4- oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkouym obejmuie również wierzyte|nóści pieniężne.
6. Ylł części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części e zis informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 
- 

połózenia
nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a ), -.,.n6nffr ł'p7n 2u,.ł,c . frtłrc
(imiona i nazwisko oraz narwisko rodowe)

urodzony(a) ....il,/,'c/s,, ./98/ t * .''.'''.-ł't/ł-s.*c

-ź;?pf€ffi/łCn', e.W.ł4 ffitr.' .2u,t;.
(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznan'u się z pzepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 20,|3r. poz.
594 z pÓi1. zm. ) zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzĄce w skład mazeńśkiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek od rębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ..''.ł//E...o.c.T"rcł.y.

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: ... /l/ł'.ł- , -e'aI.k:ł'y,

... na kwote

il.

1' Dom o powierzch n,. ,.ł)/-/'E..iDp-I'!c t'l/ m2, o wańości

2. Mieszkanie o powierzcnni. ME..aQrr.6,ł.y m2, o wartości: ''.....
tytuł prawny'......''..''.....,



3. Gospodarstwo rolne:

r odzaj g ospodarstwa, /il,,, tr ...J)- ał 7^ { c ł, {..., powierzc h n ia :

o wańoŚci:

Z tego tytttłu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochÓd w wysokości: ...'...'''..'....

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: *2.l.fić.łn. . &ać/u/} . a{....e.&ók/

o wańości: ....."2.ł... k.p....,. ffi... xł.

Ęftuł prawny . -.-{ł.ł:{'''l./-/ńsuas2 / fl,ftł.& I.Ee e-D* f's łł-/

ilt.

1' Posiadam udziaty w spÓłkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eży podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw;

.. ra,/- i. t=-*^D u Z. /.c.e V

udziaĘ te stanowią pakiet większy nif 10% udziałÓw w spÓłce: ..,.,,s/t,.n....'.,ilaT.!rń,ł./...........

Ztegotytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '...c-ł.E.. ttłr-|/,,ć"ł./'

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych. należy podaĆ |iczbę iemitenta udziałÓw:

n/tn.,DaZyRy.

ZtegoĘrtułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '..'.A/.łt1'-. 'u?.cł'zy:.r-ł..y .

tv.

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|ezy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

.....". .. .......fr/t€. . s,D.a.7...Y..<*.{

akcje te stanowiq pakiet większy niŻ 1}o/oakcji w spółce: '...il.t.€... .*D.pry.(ę.y.,......

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,tam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..Ąfi€,',;D0.ry..ć:.ą,'y

2. Posiadam akcje w innych spo,łkach hand|owych - na|eiy podac |iczbę i emitenta akcji:



J

Ztego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd wwysokości: .,n/i.E,....ael1.y.a.y ..

v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaqdu terytorialnego, ich łttiązkÓw lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze pzetargu - na|eŻy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo: ,....iltt:.....,s^"D.r;.t../ł,a../.......'......

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (na|eŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|noŚci): ..........'.........

- osobiŚcie /.tł r.E-.aQZ.y # {

- wspÓ|nie z innymi osobami ' ',A/t.r.':kł '/ca g'

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicię|em, pe|nomocnikiem.takiej działa|noŚci
(na|ezy podac formę prawną i przedmiot działalności). ....../.U',:.L.....'.Dt:I./.ćł..y. .. . .

- wspo|nie z innymi osobami ., ,,tlł..€ .ałrłr /rł /

Z tego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ..,.A"/i.t7. . ,fui- y' .R?-

vil.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): , Ą
. jesiem członkiem ńrząau (od kiedy): ..,. . . ...,M/ć=-.''..,*D(2;.Xc4 l/

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); MłE . "...ar* Z/łtł. /

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..'.'/k:'t'.€.' cłz,"^ fr,'{',3'F''','



tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych

"n"'::"0:'^o*' ^fr'ł"S)a ;e i;*t;i;/il)/)ł.ł}ft* ała7!ał:v ( u

',J -

4

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|noŚci zarobkowej tub zajęĆ, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu:

....'...3..ecltco.....ł,.,..T.t.r.il.ć.u.,...łć,.Ił't'lt}ilł,Er.Uł/?.,..",?-ó,:16:..,,3g..zł

x.

Zobowiązania pieniężne o wańoŚci pougyfel 10'000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz

*i*]o. "i::"::"]",,ł}'źF:,,,J#ił]E.'i*".*::::'':::-":]]*. -1l.*u*."l"]l]]' 
..'...,
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Sr**^*Ct e"u ń \l,
Pov,tyŻsze oświadcz{nie składam swiailomy(p), iz na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy lub zatajeńie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

ł-aslr /8, ćłf-&fł,,,
(miejscowosc, dala)


