
OSN IA[)(28\J IE MAJl\ TKOWE

radnego gminy

../AlBfltł7f/t! ,dnia ;l1..~.09!.J.f!J.f.r.
(rniąscowośćl

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2 . .Bżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać" nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Ośvviadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Ośvviadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyc:ząoe adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mi ejsca położenia nieruchomości.

~A
..8, niżej podpisany(a), ll/I~/IJ.((#P..~t!/(lq.;#.< ,

,-{6_4'& ~ g5G (imiona i nazwlsko oraz nazv.ti9<o rodowe) ,.et1
urodzo~(a) :..:J •• , ••••••••• : ••••••••••••••••• r.~ _ W 'C#.?!. .
.......S/.I';.I1l?S.It.JP (P.oij(It.:t.Qk!.r; M. ~~.il&.IO'v..!.~ r..i'.OPI$.P.~tZ .

(miejs::;e zatrudnienia, stanowi9<o lub funkqa)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzą.:;e w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne: ~/Y: 'J -
. dki . " ad I' lskiei {IC J/O/ YM- sro I plemęzne zgrom zone w wa uae po leJ. .. .

- ~~~i·~~;·;;~rt~~·~~~·:··.jj/ir;.·.·j)/)1.Y..db.f·.·.·.·.·.·.·: :: :::::::: :::..:..: ::::::::::::..: ::..
.......... .~~·~~t·~:··...l!tk.·.·.·](j(f..t!!l..'.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· · .



~: Dom o powierzchni: .f.f.; rT\2"O wartości: d.ł.t2~f1.ć?v.. .
tytuł prawny: P..Slfl.t:t$f,?JH.P.JC ;'"j .

2. Mieszkanie o Powi~r;,chni:lf:(~..lJ.?11f/J~2,o wartości: /lff, .v.'Ollr.!?&t .
tytuł prawny: /f.l.tf. .iJcJ!.!~ .

3. Gospodarstwo rolne: k
rodzaj gospodarstwa: JlI(S..!Jt2Ttr&!1. , powierzchnia: ..tY.f.~...PUf.'I..C!?-!t .
o wa~ości: !Y.j)f ::u.Of.':I..(f.1 .
rodzaj zabudowy: ..N.v.~ lJf)rlf.fl:?:1. .

i:~;~~;~~:~~i·~·~·~!~i~i~~~!·;~~bi~~~~··~;;~~hÓd·i·d~~hÓd·~·~·~~k~Ś~i;·::;i.?l.:jdt:r.y.::::::
4. Inne nieruch~m ści: LA_ t ( (,

powierzchnia .J)tl.lłfKIt ... I!.Ol ..j)t'tf. ....I1. .. fll.{!.!,. l..ul'll··Il. 'lA 1/1:!bf.1i.!l.IC./li.ft: 6'/2r?M?.
.............."." . (J/!.P.ii.!(i. ...cr.P.ltRlMilfM .....it.'f.J7.!.!l. •.#.fX;PJ.e.ll.tflJflfllfJp;.5flJpJ~:~~~~~~~~(~~~~~;;~~==~
tytuł praw:~..JI:tIIlćf<L ...f.,U••J!.. .....'(#...J.Gl.h./kh ..:tflJr..(! ..fe.ł:.gf(lJc ..%.~,d,LO~PO..................J!/7rf...J).lJ.(}t14 ....i:t:.~t·'l..t.6/I..1.J.t··O'·,(}.t.I.·r6.G:().Im."/t!.lrtll/.p.~lf.ril.oJC··1!r-:~fjJ,1f-J'"

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

~..~tl~.Ji.Q.?f.@.y.~~~~.~~~.~~.~.~~~~~~.:.~~.~~.~i.~~~~.~.~.~i.~~~~~.~~~~~~~~:.
udziat~Je stanOlł(~J!jlkiet wjjkszy nii 10% udziałów w spółce: .
........1f.. fIf. ./.J!..!. L. '/.@.:.7. .

~.~~~~tW.t..~.~1J&7.Y~2y~.:.~~.~.~.~.~.i~~~~.~~~~~~.~.:~~~~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: :::::..
2. ~.~.~~~4T.,'~~~..J}O'7.~ł.~~~~~.~..~.~.~.~.I.~:~~.~.~~~~~~.:.~~~~.I.i.~~~~.i..~.~.i.~~~~~.~~~~~.~~.~.: .

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: ~~%$.r.~~..~~.~.i.~ ~.~~~~ ~ ~~~~~.~ ~.~.~.~.~ ~~~~.~.~ i ~.~.i~~~.~~ ~~~~~:

akcje te st~lwi~akiet większy niż 10% akcji w spółce: .
...........Nt~C;;:J07f{.~ .~.~~~~y;~~~~~O.r.Y.~m..~.~~~~.~~~~~~~.~.~~.~.~~..~.:~.~.~.~.~~i.: .

2. ~~~.i~~#('~j.~.~~.l~~a;?1.~~~.~~.~~~~::.~~.~.~~~~~~.~~.~.~.~.~~~~~~.~.~:~~~~~.~.~~~j.i.: .



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnegodo jego majątku odrębnego)
od 8<arbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

~~.~~)l.8.t~~m~.~.~~~~~.:'~.~.~.~:'~~.~.i.~~i.~.~.~~~.:..~.~.~~~.~,..~.~..~~~.:"""""""""""""""""""""""""".

VI.

1. ~~~1(r_~J.arr.rJJJ.~~~~.~.~.I~.~~~~~~~~~.:.~.:~.:.~.:.~~~~~~.~.~~~I.~~~~~::::::::

-~~.~'.~.#..i~·.·.·.·;w..t.~·.·.·.. ··.· .
-~~~.I.~.i~.~;lll..i ..~~!1.a.;y::::::::::::::::::::'. ::::: :::..: ::::::::: ::::::..: .. .. ::::
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychódi dochódw wysokości: .

2. Zarządzamdziałałnośdą gospodarczą lub jestem przedstawidelem pełnomocnikiem takiej dziełalności
(należypodaćfo{;l prawną~rzedmiot działalności): .

~~~~I~~~i.f:.t::··
-~~~.I.~.i~.~.i.7;ł.t~(Yz ..tou:'; ::::::::..::::::::::::::::::::::..: :::::::::::::::
~.~~.~~.~.~..~~I.m~~~y.b.?~t~.i~~~.~~~~~.~.~.~~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:

~I~ółkach handlowych(nazwa,siedzibaspółki): I.!.(fc.. J.O/.'1Ok!1 .
~·j~~~~·~~~·ki~~·~~~·~·(~d·ki~;)·:··.·1I!j~·.·.·.·.};ii.t.iill·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .
-j·~~~·~··~~~ki·~~··~~~·~~d~·~~i·(~d·ki~~);·!fjlft. JJotii!t!-{ .

-j·~~~·~··~~~ki·~~·k~~i·~i·~~~i~j~~j·(~d··ki~;);·::::ki~:::J)dii1.(jj}(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Zt·~·t~~~·~~·~~·~~·~(~~~)·~·~~k~·~bi~~~·d~d,·Ód~·~~k~~·:··.·.·..}lj~·.·.·..:r.otfliik ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwo:.uzyskiwanychz każd~ tytułu: ~ ; ciZ .
...............li..r. itl)~.O.J);2MIY:. -ZI& S/.O.Itt /IIl~ .j)i1. ..fl.~/}(}:(. : ~17..d.. f1J/lfl .
......~ ])lfErA. il}J)PJf:.M)·····!····kt.l.t.·1:3f·O'·O'······ .



IX
S<ładniki mienia ruchomegi o wartości powyżej 10 000 :złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleitpodać 1!l9~ky,model~OktrodUkcji): ····;.:.:. ·····_.r. ···-;. ··· ·1 ···....•...( .
.......1/l.t1.(?' tllt/A OJ ..lb. if.:/.. /f.Jj~Jł. ~ .t,oaJ. -:..NJPoVP.t:fł5/VL)J.O .

X
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, najakich zostałjudzielone (wobec k?!ł?,w~iązku zjakim zdar~ier; w jakiej wyooko~,): ......L{!.i;N7.., ....II/w.1€O./J1.y. ..../j/ł,tK. .....;Ć!p ...IJf, IJ.fR.Q. ..#../}·f.···?·:7.0.J1r·~·.«.v.~f)O
......( ..!...O.i:i/?'CJ. f.ltE.})~T ..N.(fEJ)g W.IOr2.~ H.hł.JtV...I{ .



~B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ,

Miejoce położenia nieruchomaro wvrn,ienionvdJ w punkcje II części Ą(adres):
1. , ' .
2., , .
3.. , .
4.. r .•...............................•.........................

'. Fbwyisze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności .

.....4!:.{?.v.ł..~[Q.~ !.,( ..p.:f .bo/d
(rnieiscowość, data)


