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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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Uwaga;

1, o§oba składaja.ca oświaclczenie obowlążana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełn€go
wypelnienia lażdej z rubryk,

z. JJŹe[ poszczegalńe rubóki nie znajdu'ąw konkretnym przypaclku zasio§o\rYania, należy Wpisać

s, Ó.ooi '"r.llaulącu oświaclczenie obowiązana ies1 określic przynależność poszczegótnych
ir.łuanlta* .il!tko,"y"h, dochodów i :oiowiąŹń do maiątku odrębnego i maiątku objęlego
fi alż€ńską W§pólnością majątkową,

4. oś iadczenie o stanie majątkowym dotycży majątku w kraju i za gEnicą
5. oswiarlczenie o stanie maiątkowym obeimuje rownież wieEytelnoscipienieżne,
6. W części A ośWiadczeni; zaw;ńe są inlolmacje jawne. w cześcł B zas intormacje nieiawne

aotYciące aaresu zami€§żkania iłłaaa;ącelo oświadczenie oraz mieisca położenia
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lrĘó^ó7 drb; slsd"b LuMt|€

po zapoznaniu s!ę z pżepisam] u§iawy zdnia 8 ma.ca 1990 r. o samolządzie gm]nnym {Dz. U. ż 200l r, Nl
laz,ioz.l5g1 orłŻ2oÓ2 r. Nl23, ŃZ 220, Nr 62, poz. 558, Nr ] 13, poz. 984, Nl ]53, poz, 1271 i Nr 214,
poz.']806), zgodnie z arl, 24h Ę ustalYy ośWadczam, ż€ posiadam Wóodzące W §klad małżeńskiej

sńiności mająlkowej łi]b stanowiące fiiój ma]ątek odrębny:
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tod7JjzabJdo\Ą,

łl.po"iuaa. uaz.łv * 
"pólkach 

handlowych ż udżiałem gminnych osób plawnych lub p'edsiębiorców,

!ł których uczesinjczą}akie osoby , naleł podać liczbę i emitenta udżiałÓW:
!ł kloNch ucze$-icżą l,a\Ę osoD} - na]ezy poodU lLAę l E llNliś v*_,,",,//

udziały ie śanołvią pakjel większy niz 1o% udziałó\\,l,V §poice: "",--,_""-",-"

Z iego Mułu o§iąqnąłemlęłam) vr roku tjbiegł}T n dochód w wysokości:liego MuIu osi€nąłemJęłarn) !

................- -,| -,,1, /.,ą -.. ł.......... ś?A- |ć nlż.ź 4...L l,.......... - - -- - -- --.

z. posla aan uołaly w irńh sbolkach )"andlowyc'r - na]ezy podać |icżbe l omilella Uożia lÓ$ :

Z tego §,fułu osią_onąłem(ęłam) w .oku ubiegirłn dochód w wysokości:

lv,

1, Po§iadam akcje \ł spo]kach handlowych z udziałem gminnyDh osób prawnych lub prŻedsięblorcÓW,

$, krcrych uc7e$n'a7ą la{e osoD}, na|eży podać llcóę i P-nilenia Udż;ałó\Ą,
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I*r".n., (nabył mó] mażonek. z wyłączeniern mienia prżyna]eźnego do jego mająiku odrębnego)

odskarbuPańsiwa'lnneipańsMoweiosobyprawnej,iednosieksamoŻąduierytolia]nego'ińzwiązkówlub

od komLrnaInej osoby p€lwej następujące m,enie, Kore podlegaIo żbyou w dlodze pźel3lgu - należy

podaćopis mienla i datę nabycią od kogo: ",-""--aa,,ą,z/+,/i,,1::ź, - 
,-,- "

Pcsjadam akcje P inlych,spółkach handto*rycn , nateży podać liczbę i emit€nta akcj!:

Zlegc rytLrłu osi€łąlem(ęlam) W roku Ubjegtym dochód W wy§okos,]:

l, łowadzę dzia]alnośc gospodarcżą{na]ezy podaćiormę prawnąiplzedmiot działalności): ""_"""",_""

_ W§pó|nie z inn}miosobami """",rrii:"""""""" """

Zlegoryru|losiq!ntslem{ąaTIWrokJUbeol\TToocFóowwvso,ośc'i 
""':?,,l,r,ć//,:":Źł,€4l""""",

vll. /" /, _ ,. .

W spo]hacn nand|owYcn ,n3z\da, s'edzDa spoln': ,-""-/żż,ĄJL-,:":,,,l,,:^-* "

- jeslem cz]onkiem zarżądu (od

- jestem członkem rady nadzorczej lod kiedy]:

.)

--......----,,..... .a-. - -.! ---. ł. " " ": " -,i-" """"/,/
Zt€go t},iułU os!€nątem(+am)w f,ku Ubieg]ym oochod W Wysohosci: "::1,+łidc,*:a,Łl"ł ',/",:"-"""",



!x.

§kŁdńkimieniaruńomegoolvarioŚcipollTŻejlo.ooo/złoyń(wpŹypadkupoiaŻdóWmeńanicmych
na]sży podać markę. model i rck pBdukcji): -,{1ł,,ęł- Źź 6/,źł

x
zooowiąania pieńęzne o warlosci powyżej 1o3oo złotych, ł, tym zacłąnięte kredyry i poŻyczki oraz

warunt<l. nalatcn zq9rĄ Lldzielone lwobec kogo, W 7Wiaż(U 7jakm zdażenlenr, w jallej W}sokoŚci]: """"
ll,l



Pow].ższe ośWiadczenie sldadam świadomyia), iz na podstawie ań. 233 § l Kodeks! kamego ża podanie
niep.awdy lub zatajenje prawdy grozi kara pożbawienia wo]ności,
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