
ośWtADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

qt-q(
(mieFcowość)

Uwaga:

{' osoba 
-sk{ad.airya oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.

2. !.+|i. poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym pneypadku zastosowania, na|eży wpisać..nie doĘczy.'.
3' osoba-. składaiąca ąświadczenie obowiązan? jest okreś|ió przyna|eżnośó poszczegó|nych

składnjków majątkowych, dochodów i zobowięari ao m4qtru.otięon*go i m'aląt*u Jojei6;małżeńską wspó|nością maiątkowq.
4. oświadczenie o stanie majqtkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie maj4tkoułilm onejmlje r6ńnież wiertytelndsci pieniężne.
6. YU części A oświadczenia zawańe są-infórmacje jawne,.w części'g zj* informacje niejawnedoĘczqce adresu zamieszkania śnaaajqcego. oświadczenie oraz miejsca, p"d';i;nieruchomości.
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..t:. ł f t.o.w. p{.,.,,....., ania . :!,9...| !...kt ł.,

tlL. N. 4.v. łr.. . * i- . E ł. r!.,t. . .,, . / Etj l,)ep e,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . . ...26.,...C/..... ..,/.9.5,9r. ......... w .......

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a),

.RĘ.,y'.ę:a,Tę'
(miejsce zatrudnienia, sianowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pzepisami ugtawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2o13r. poz.59a z'pÓŹ1. zm. ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadim *dnoożące w skład małzenśkie;wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące mÓj ma1Ętet odrębny:

t.

Zasoby pienięzne: 
/

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie po|skiej: ..NL.E....-ł.a:T.YC.ł.t/.

- papiery wartoŚciowe : .. & /' k.. ".... -2.p- ZV.. c..ę. z

...... na kwotę
il.
Ą
t_

z.

,.,a 3'c,, .' tł4J.Ę. r!z, ct't t7



ó' Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa : .J.t U.Yt,l.l) t,t l.ł t N

\
rodza1zabudowy: j c:H . t0 4'p--?.(..ł !tił.Y.

$tuł prawn y' L,t . 5,.,. d.Ł..a. ć, n'. S.N'a s. .(....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

4. |nne nieruchomości:

powierzchni ^. ./,.. a-.4...ll c.t= :..-..(.t'łs.

o wańości: ..........Ź,!l. . 
p98.,,.(qQ.kł.

ilt.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ |iczbę i emitenta udziałÓw:
s

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|eŻy podac |iczbę iemitenta udziałÓw:
, i\

..M?.8.....J)
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tv.

1' Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw'

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . naleŻy podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

NiE )eT-?e

2. Posia.dam akcje w innych społkach hand|owych -

,Nl't j.e,T,.Y,.ą'?r,
nalezy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:



t,
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) r'y roku ubiegłym dochÓd W wysokości: ł.tl.?.Ę.).e.T?..Cz7.

v.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialneg o, ich zvliązkÓw lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mipnie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu - na|efy podać
opis mienia idatę nabycia, od kogo: ...tl?.'E.,J.e.T.7.e4

vt.

1.

'."*;;; ;;;;"'(;';;.* ;;;"''^ ;',.n.. 
' 
o"cnoo ' unvs ,;";",:,.3,y:,ćó?) .{|ź#,,

2' Zaządzam działalnościq gospodar9zą lub jestem przeds|awlpielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(na|efy podaĆ formę prawną i przedmiot działa|noŚci): .An'E.''O.b.rv.c.ł 7

- wspó|nie z innymiosobami ....T.u.ł,

- wspolnie z innymiosobami '..Ił?''Ę".)eTy-a'ŁF .

"""""'i"""'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ł.{t.,E'.. o'e.Tf'c.ev

vil.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społĘ):
. jestem członkiem zarządu iod kiedy): ',.łna... )e..Tf'.c,z.v

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): A.4',E

;;;;;;';;;;;';;;;;;".J;"oi"o,li,,E:.j
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚc i: .l'il'itr..ł).a'T'y-c-ź/.'



vilt.

X.

Zobowiązania pienięhe o wańoŚci povtyfe! 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki

warunt<i, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokoŚci):
-. /._

. /lł /.b.'.. *o, a'r.7.'.C. ?.r -

tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyŻej 1ro.000 złotych (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych

na|eŻy podac markę, mode|irok produkcji): ..'.,lV1.|E,.)',e.j:f;'.ę.ry.... ... ''

oraz



PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

"') I
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(miejscowosc, data)


