
oSwraoczENt E MAJATKowE

radnego gminY

Jn Leiln . , dnia 26.a\
(miejscowo5c)

Uwaga:
,1. Osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq,

starannegoizupelnegowypelnieniaka2dejzrubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne- rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku

zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy"'
3. Osoba skladaiqc" oS*i"aczenie obowiqzana iest okre6ti6 przynale2lo:6

poszczeg6ilr;li skladnik6w maiqtkowych, dochod6vtr i-zobowiqzafi do

majqtku oOriUnego i majqtku obigtlgo mal2eriskq wsp6lno6ciq maiqtkowq'

4. O6wiadcz"ni" o s-tanie miiqtfowim dotyczy maiqtku w kTal-u iza granicq'-

5. Oswiadczenie o stanie malqt(owym obeimuie r6wnie2 wierzytelno6ci

pieni92ne.
6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacie jawne, -w czqsci B za6

informacje nieiawne dotyczqce adiesu zamieszkania skladaiqcego

o6wiadczenie oiaz mieisca polo2enia nieruchomo6ci.

czqsc A
Ja, nizej podPisanY(a), .

leoulnbafmo-
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

= 
prliiiiirl;;i;*y i ori, 8 marca 1ee0 r. o samorzqdzie sminnvm

[1. D;. U. z 2O1e' i,'for. b94 z p62n.zm. ), zgodnie z arl. 24h tel ustawy o6wiadczam'

ze posiadam wchod zqce w sklad malzeRlkiej wspolno6ci majqtkowej lub stanowiqce

moj majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pienigzne: 
uarrrcie norskiei: ....fl/.u,( .dp.txc*tl- srod[i pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej: "' - t U <t

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: d;l f-;l'*;ffi;", ----- - ilu-t
na kwots: / 1U.............-...

urodzony(a)



2. Mieszkanie o powierzchni: ........11..,.. ffi2, o wartosci: .....'4" tytut prawny:

/YtL,e dnhd t'zX

4. lnne nieruchomo6ci: / + ,.,

powierzchnia: ......... .'............ /WJ'?' . ) . 
*ffo!

o wartoSci: ......... d: /i'H""""""
tytut prawny: ... / /H

il1.

1. posiadam udziaty w sp6lkach handlowy ch z udzi.alem gminnycl 9s.9b 
prawnych lub

przedsigbiorcow, w ftorycn ,"r".inl.=qiakie osoby 'natezy poda6 liczbq i emitenta

udzial6w: /yae 4w
,;;irty i; ,ir."*ii;;ki"i;,Qkil "; ;0 ii "i'ii'ia;; ;ili;"'

Zlegotytuluosiqgnqtem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokoSci:
,l {.'{:1:1 .

tri'ryr

poda6 liczbq iemitenta udzial6w:

M ,/.th?{,
ztegotytulu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegry#do.hdo w wysokosci:

N.....'dPbW
tv.
1. Posiadam akcje w sp6Nkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorcow, w f,torycf, uczestniczq trfi" osoby - nalezy poda6 liczbq i emitenta

akcji:

/W 't("-'\'"Y'

':': ::':::"* : :"*:": 
- -:::' 

);;y* 
*w 

-,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzalsospodarstwa: ....".. .....rule',4'AW powierzchnia:

o wartoSci: ............. d / l{""""""'

tytut prawny: ...... ..... ...'.4"/"'''""'

zlegotytulu osiqgnqtem(9tam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:



Ztegotytuluosiqgnqlem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokoSci:
,tily &,,,,,,,W

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowy'ch -'naleZy poda6 liczbq i emitenta

akcji: .'...."/h'J'*4 ",td"lfl''/

Ztegotytutuosiqgnqtem(qtam)wrokuubiegtym,dochodwwysokoSci:

V. 
"""'4'4i"""""l:[ttt71k1

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z v'tylqczeniem mienia przynale2nego do jego

majqtku odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innel panstwowej osoby prawnej' jednostek

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

mienie, kt6re pooregaiJ luyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i datq

nabycia, od kogo:

A4/e....... 'd"fu%

Vl' . L ^.^-^^)^-^-^ taatairt nnda6 ledmiOt
l.ProwadzqdzialalnoScgospodarczq(nalezypodacformqprawnElprz

':'":::::' m4: ,/,/,1w
./ \/ 

I

- osobiscie .rf' /tuU'-

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci:

4*i r*4%
2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospod-arc zqlubjestem f r.=:{:^t:y::1"1": pelnomocnikiem

' ":" *.]' ":::' :o: 
*ow "o' *ry:;::: - *:::::::

- osobi6cie

- wspolnie z innYmi osobami



vll.
* 

::'-:': 
handlowvch 

l-i*l ]tedz,oa 

soffi 
,/&ry

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy):

A,rC'wry

lestem 

cztolt<1em roml"ll 

:"*rr:er 
(od kieot ' *u

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyzej 10'000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy pol t markq, model i rok produkcji):

VY?

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w

rnne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia rub innej dziatarnosci zarobkowej lub zaiqe'

z podaniem kwot ulyskiwanych z kazdego tytulu:

x.x' 
^i^-na ^ .^,arrn6ni nnrnnriei 10 000 zNr gnigte kredyty i

iobowiqzania pieniqzne o wartosci powyZej 10'000. zlotych,' w tVm 
111t1,u,, , iakimLooowtELatlril Prsr rrvzr rs u vYqr'"""' 

I;;;',1ii,oi.,..,o r*, zku zjakim
poZyczkioraz Warunki, n, ja|ic.! zostaly udzielone (wobec kogo, W zwlq:

zdaizeniem, w jakiej wYsokoSci):
.2t



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art' 233 S 1 Kodeksu

karnego za podanie nieprawdy lub =rirj"niir'piawOy 
grozi kara pozbawienia wolno6ci'

LWIA WJlae 2{,0-?,/+
(miejscowoSc, data) (podpis)

czEsc B
Adres zamieszkania osoby skladajqcej o6wiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomo$ci wymienionych w punkcie ll czqSci A (adres):

3.

4.


