
oSwtnoczENl E MAJATKowE

radnego gminY

. [.,n4.*r]p.hJ...., dnia .Q.6:Qk 10l',f
(miejscowoSc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest,do zgodnego z prawd+

starannegoizupelnegowypelnieniaka2deizrubryk'
2. Jeieti poszczeg6lne runiyti ni9 znaidujq w konkretnym przypadku

zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy"'
3. osoba "rr"Jiii", 

oS*i"aczenie obowiqzana iest okre6li6 przynaleilo:c
poszczegolnych skladnik6w majquo,rlryc-h, dochod6w i,zobowiqzari do

majqtku ooieo n. g o i m ai4tku ooieie-go matze 6skq ws p6 I n o5c i4 m aiqtkowq'

4. O6wiadczenie o stanie ma;ttfowym-rlotyczy majqtku y kl'i.'i za granicq'

5. Oswiadczenie o stanie ,i"Ji,f"*ym obeimriii r6wniei wierzytelnoSci

pienigine.
6. W czqsci A o6wiadczenia zawarte sq informacie jawn€,.w czqsci B za5

informacie niejawne Ootyciqcg adiesu zamieszkania skladajqcego

o6wiadczenie oiaz miejsca polo2enia.nieruchomosci.

i,i;;;; ;;;;;i;;l; ;i,^"*i'*" i'n ;;;k;i;;
po zapoznanru srg = d;p':gmi ustawy i Onia B marca tegO r' o samorzqdzie gminnym

fi.t. Dz. u. z201a i, por.- 594.2ptii.L^. ), zgodnie.?^,1.24h tej ustawy oswiadczam,

ze posiadam wchodzEce w sklad .rE"nlitid wspolnoSci majqtkowei lub stanowiqce

moj majqtek odrqbnY:

t.

...........[ts.rtrx

na kwotq:

il.
1. Dom o powierzc nni: .4..*9.......m2, 

-o 
wartoSci, .......3'?' 0 tW' ' tytul prawny:

' r 2- \l f
. . . . . . .hnpo/Lr*.l c*l) u.1,t").9'' " "' "'zL$w'vt'\x''

raQ,-.*,Xr....... x.. d,..... l,\ *)czEsc A
Ja, nizej PodPisanY(a),

urodzony(a) A6,98'./L*5'4*

1:;,1il 3ffi[lffi'=s,o*rdrone w warucie porskiej: j vlt $*tqvrt
Zasoby Preniqzne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartoSciowe:



2. Mieszkanie o powierzchni: ........... .......fr2, o wartosci: ............. tytul prawny:

. n.n .. {1r.4*Y
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaigospodarstwa: .........\^,rtu......Cn'qte:,.f...'..., powierzchnia:

o wartoSci: .............

rodzaj zabudowy: ..............

tytul prawny: ......

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:

t 
Xll;'J;::ffiL:Htr1il,* *o&nd-,,op1**. Joen*'* n 5 6Q n?. .

o wartosci: ...../t.l..Q=hn , ,
tytul prawny: .........*.\.gn.Vr.qn 9.

il1.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub

przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalely podac liczbg i emitenta
udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wigkszy niZ10o/o udziat6w w sp6lce:

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko5ci:

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nale2y
podac liczbq iemitenta udzial6w:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

lv.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalely poda6 liczbg i emitenta

akcji:
.rC

!r\,L cLort tO- V.-.i..0;.....1

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni? 10o/o akcji w sp6lce:



Ztegotytuluosiqgnqlem(gtam)wrokuubiegtymdochodwwysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleZy podad liczbq i emitenta

akcji: .......

Ztegotytuluosiqgnqlem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokoSci:

V.
Nabytem(am) (nabyt moj malzonek, z wylEczeniem mienia przynaleZnego do jego

majqtku odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek

samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od-komunalnej osoby prawnej nastqpujqce

mienie, ktore poOfegafJ zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datq

nabycia, od kogo:

rM* d*/\r4t

vl.
1. Prowadzq dziatalnosc gospodarczq (nale2y podacformq prawnq i przedmiot

dziatalnoSci):

Zlegotytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci:

t4 !1.k,.a0.,$.

- wsp6lnie z innYmi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

- osobiScie

- wsp6lnie z innYmi osobami

2. Zarzqdzam dzialal n osci q g ospod a rczq I u b jestem p rzed stawicie lem pelnomocn i kiem
,i\.

takiej dzialalno6ci (nalezY prawnq i przedmiot dzialalno6ci):

- osobiScie



vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

.............,.\rx.......rl.rzM rz:..ra..{)J
- jestem czNonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

vlil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaigc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nale2y podac markq, model i rok produkcji):

...\^; .,2t-"4" fr.vv.......0{

x.
Zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i

poZyczki orazwarunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci):* .214*v.p



czEsc B

Mieisce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie ll czQSci A (adres):

.-

Powyzsze oSwiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art' 233 S 1 Kodeksu

karnego za podanie nieprawdy tuo zaia;enie'prawoy grozi kara pozbawienia wolnosci'

Lw\ei.r, qtll ..9 Q: 9.! : L9-4v
(miejscowoS6, data)

k**-* l(*ult
' (PodPis)


