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lE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiąana jest do zgodnego z prawdą starannego i
_ 1upełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, JeŻeli _Poszczególne.. rubryki nie zni;dulą w konkretnym przypadku zastosowania, nateżywpisać,,nie dotyczy''.

4.
-5.
6.

!1oĘa.9!ładająca oŚwiadczenie obowiązana jes1 określić przynależność poszczególnychskładników.lajalkotvych, dochodów i zobówiąań oo m4ątt<u oaręnnegp-i ńa;ątxu
9bjętego maźeńską wspóln ością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkow}m óótyczy-malątku w kĘu iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkow}m ouejmri;e również wieźytelnóści pieniężne"
W częŚci A oŚwiadczenia zawańó są inńrńqe jawne, w cięści g zaś inio'ń"c;e niejawnedotYczące adresu zamieszkania ŚXłaadącego oswiaaczenie oraz mielsca" położenianieruchomości.

Po.zaPoznaniu sięz PrzePislli^ustawy z_dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym 1bz. u. z2001r, Nr142, Poz. 1591 or??z2002r, Nrzg, po7.220,nr62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, Poz. 1806), zgodnie z art.'24h tej ustawy'Óś*iadc.am, że posiadam wchodzące wskład małzeńskiejwspólności,ńljatkowej lub stlnowiace ńo; ńrntór. Ó;ręb,ri-- 
--- '

czĘŚc A

J a n izej pod pisany(a), ..,.(/D95 ę * *.,...,?, a.kl.Z.&.t
urodzony(a) .,,%, ?7,,,l*ś,€, ::::1: ::::]::::::tr:::::,i:ff}!d(ę-.:

, środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej;,,.,.,.....,.tl,.a..,...ł łTz.q.??.

1. Dorn o powiezchni; ...,.T..,.,,., ffi2, o wańości:..... ....Y.!.Ę......,P.ę.T.r.l?l.

tytuł prawny: ..,..,.........,..,...V-ł.*.,., o . 
g..T. z,c,z.,V.

tytuł prawny: .,.....,..........,.... 
,.:.,.,Pł 

p:...,,l?.P.T.Y..tl|..7.

3, Gospodarstwo rolne: : ", ':



Z iego tytułu osiągnąłem($arn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,..§l.ę--.,..,D,9i-?(?

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: ..,..............

ĘĄuł prawny:,.............,.......,.

lll.
1. posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pzedsiębiorców, il których uczestniczątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałÓw:

udziaĘ te stanowiąpakietwiększy niz 10 % udziałówwspołce: ,.....łłl.Ę.,..łsJ.r.R.l

Z tego §tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.-...-....."-.--

.vl€:.......D.9T.:r:.tt :x...

Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę iemitenta udziałów: .......

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ..,........,.....

lV,
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 o/o akĄiw.,społce: ...-....,..^.....§.lt....,D-*l.i.tl,t ..2...........

Z tego tytułu osiąn{em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,....,F.l*i .P..-P,.T..r,t.1.1..

2. Posiadam akcje w innych spffkach handlowych - należy podać liczbę i emitrenta akcji: ..............,..

......... lrrt.{;....§p- I t. !.1. Y...,...........

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód wwysokości: .."............,.

.,..,. . ..,. . M .r..F.:. . .. D. 9,T ir. .r.?:J,.,, .,.

V,
Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podaó opis rnienia idatę nabycia, od kogo: ...,,.tJr-*--.. .r)..p..T}rl.?.?

źrryL,-



vl.
1, prowadzę działatnośó gospodarczą{nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalnoŚci): .------.----

-osobiście .U.r;.T-...D...-,-7-zł.?,r.--.

- wspolnie z innymi osobami ..,.............,Ar-{.łi....D--t>T-7 Ln,---.-.-.-.

Z tego Ąltułu osiągnąłemięłam) w roku ubiegĘm przychód idochód w wysokości: ..."Lł{E].-.Ę.C.T.?t7?

2. Zauądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):.---.,.....--.-..

- wspólnie z innymiosobami ...............-

Z tego Ęltułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: ...,......JH.r.f..l)o.T.t[?.7..

jestem członkiem rady nadzorczej {od kiedy): .........,..,.,::,.....""..

jestem cżonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §Ąułu osiągnąłem{$am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............*T

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego Ę[ułu:

.... $,Hpł-l.&.,.,.§. ..P ąn (. Ę.. ..:. )J,.33.._'8., l.)

..., Dl H.Ą..,.R{}, D. ng €..G.9...,..... = .. ł. s .rf,", e*r_

Ix.

St<ładniki mienia ruchomąo o wańości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

nalezy podac markę, model irok produkcjD: ..P.§.-q,-L.:€..c,T...,3O.?....SW.,-,**ło-/-.,ł



x.

Zobowiąania pieniężne o r,vańości pov,ryżej 10.000 zł, wtym zaciąnięte.kredĘ,i PoŻYczki oraz
warunki, na jarich zóstały udzielone (wobec kogo, w arią.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci):

...... .... N. !.ł_i,.... . ..b..T r. t7.7.............

Ponryżre ffidczenie slffim SwiaOomyta},ż*]a poOstarle ań 83 § { Kodelsu lenrego
a podanie nieprawdy lub zahienie praurdy grui lrara pońa§ienia udnoścL

Q-. *, ł-.....?e.,-rro. Ł.'
|podpisl f... l A,.o.ę: a,...,.. Jl... 2.t,..? 9,4 h.- ( mieiscotłość, data)


