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ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radneqo grniny
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Uuraga:

1, osoba składaiąca oświadcżeni€ obowiązana iesl do zgodnego z prawdą starannego i zupełneqo

wypełnienia k3żdejz rUbryk,
z. ]"'i"ri'i"ir.*Ótińi ."bóki nie zBajdują łr konkretnym przypadku zasiosowania, należy lYp'sać

s, Óiii;" 
"K'"o-"ią* 

oświadczenie obowiązana iesl określić przynależnośt_po_szczególnych-' ir.ł"l"ixói-.lńio*Ych, dochodów i zoiowiąźt .to maia.lku odlębnego i maiątku objęrego

rnaĘeńsĘ wsPólnością maiątkową
ł. Ói"ńo",Ćnieb sr"nie ńajłłowń ootyczy majątku w krai,J i za granica, 

.

5. ośWiadczenie o stanie maiąlkowym obejmuie równieź wier.}lelnosćl. plenlęzne,.
s w-.r";"i A oświadczeni; zawa'rte są-intórmacie |awne, w cześci B zaś inlormacie nieiawfie
' ;il;Ę; - 

"ii,;Ju-' 
i.-i"iii""ii tłruJu;ąo=!p' o1świadczeńie oraz fiieisca położenia

czĘść A

,.l**r",*r",,..4ź*?ł4_ź,*^,?t9:I.,kl.!_łO_f,/l//źl_<

uroozonv(al,..,_ 3o:.. o*§ ł n ł-6 *.,śołlzle

oo zapoznanlL] sle z plzepisaml Ustawy z dnra 8 marca 1990 l, o samożądż]e gminn}4n {Dz, U,_z 2001 r, Nl
iłzlÓ? , ssl 

"i-r 
i ŹOOr i ŃlE, póz, zzo, r, oz. po7. 558, Nl 113. oo?, 984, N, l53, poz, 1271 N,214,

""i, 
-ńóS,, ,Ń"" i.n. zł-G ,1,"*y **'"";zar,. że Dositsdam wchod7ąc€ w ś^lao Tai7enskie'

ił/spólno§ci ma ąl^ową Lo$anowiące moi ma.ą'ek odlębry:

l.

Zasoby pieniężne:

§odki pieniężn€ z§romadzone wwa]ucjepolskiej: .. l'{-!!'. 50-0P-^?-i

srodh pipnężne zglomadzone w walucie obcej:

,:^*, 
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; ;;;; :.; :," .ż_ /r_ ... ?a_7r_ć_<.r-

na kwotę,.......,-............,,.._...,.,,......-..

-Zę,a



o waaości: ...Ę/{_ ?..."..v..?-.Z

Muł prawny: /żzE.* fu 7.ź_(Z Z.

llI.
1 . Posiadarn udziały w spółKach handlowych z udżiałem gminnych osób plawnych lub pEedsiębiorcóW.

Udziałytestanowiąpakietwiększyniżlo%udziałówrI"pa"e,..,.Ż1€.......2-z--Ż.ł7-

Z tego t},tułu o§iągnąłem(ęła]rr) w roku ubiegtym dochód w wysokości: {,/Ę 2-?-.Z,(a-7 ,

2. Posiadam Udżia}y W innych spólkacĘhandlowych -nalężypodać liczbę iemhenta udziałów:

. . ..ż/.ź:,ź: ?e7--7.ćZ__7?.

Z iego t}Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubie§iyrn dochód,ł Wysokości:

1. Posiadam akcje w spół(ach handlowych ż udżiajem gminnych osób prawnych lub przeds]ębiorcóW,

1ł kórych UcJs nicza_lake osoot _ naj.ży podać l cżbę i en'.em8 Ld/'alólt,/2114 ?__2iv_/Z7 .,

akcieiestanowiąpakielv/ięksżyniz,]0%3kcji,#spół".,..,-"Z?z-*.....?-?-Z/-d-Z7
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Ztego tytułU o§j€nąiem(ęłam) W roku ubiegttm dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabyi nrój małżonek, ż Wyłączeniem mienja pżynaleźnego do jego ma]ątku odlębnego)

od Skalb! Pańsiwa, innej państ lrowei osoby prawne], iednostek samolządl] ter}toria]nego, ich związkóW lub

od komuna]ne] osoby plawnej nasiępu]ące mienie, któr€ podle

poóać opis nl;1a , o;'e nany",u. oa "ogo żŻ./-€ .

,"źHyż3r*::::_::,

1, Plowadzę działalność gospodarczą (na]€ży podaćlomę plaw_ną i pzedmiol dżiałalnośc]): """"",-""",
..........-,.... .,.......-,.xł-Ż. 'a-ę--ł?Z?r*.. ...

zteqo ryrułil osiąnąłem{ętam; w rołu utlegrym;hii l oocIroa w u,ysotoss, ,'-r,1€- 2^?"7,{-Z 7

, 
i"jetTs#flilTi::i-,"T§iTffilJi:]:""ry,[:,:;,i,r-?2:*:1:,:F-2xwź]_-"."::::|

.."u te.,,ła.lE,..,.. ?- -Z'7. - 2-{-Z.7.

Z tego łtU1! o§iągrłem(ęłam) w rok! ubl€głym doch ódw wysokośł:i: ,..Z?Ż.€",-

vll.
W §półGch handlowych inażWą siedziba §połk]) j ZŻlf- ...?--"--a-z-/-?-Z,

- jesiem członkiem zażąd u @axleań: ,A(/-ź1. 2.Z?-?ŻŻ

-j€slemczłonkiem radynadzolczellodkledy):, 4'/Ź:- ż'?"żlzZZ'' . ... ...

;;;;il;il;;;il;;;;;;;;;;;il;;;;,;;";;;-żlżż"ż?żż.??-:



Vnl,

X-T;:",,II:iHfi Xi:it:ilłż":#źĘ::"ż;W:łP§:{iTT)sżqał
zeą,|ł, ode"r1oą)ęę...:...4ź_8_3r.?...2"ł... ,,,.,,,.,.., .,,.,,,..,,,,,,,.,.,

zor, Zź !Ż -!.*4. ń,4$ź z Pą ? - ł - e łl,ł:,-, ł ł 2 7r ? r'- "r " ^ .

lx.
Skladnikimieniafuchomeqoo}/artośclpowyżej1o.o0ozlolych(wprzwadkupoFŻdówmechanicznycn

zobowiązalriapien]ęŻneowa.łosc]powyŻejl0§oozlo1},ch.wlymŻaciągniętekredy,tyłpozyczkioraŻ
\,lrarunki, na ]akjch żoslały Udż]elone (Wobec kogo, w zw]ązku u ]akim zdafzgni€m, w jaklej Wysokości): """,-

e"/ź- jy7.ż_a_7:

.z':"-"a=a*F<



Powyżsże ośWiadczenie sldadam śWjadomy(a), ż na poil9awie arl, 233 § 1 Kodeks! kamego za podanie
niepfawdy lub żaĘe e prawdy grożi k6ra pożbaw]enia wo]ności.

,<*Ę^ż ńź.<


