
oSwtnoczEN I E MAJATKowE

radnego gminY

(miejscowosc)

u*l:',;.rba 
skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq,

starannego i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk'

2. Jeieti poszczeg6lne rrUiVXi ,i" .znajduj. w konkretnym przypadku

zastosowania, nll"Zy wpisac "nie dotyczy"'

3. osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynale2nosc

poszczegolnych skfadnikJw maiqtXowyc.h, dochodgy i.zobowi4zaf do

majqtku odrqbnego i majqtk; ouied,:bo *itu*nrxq wspolnosciq majqtkow4'

4. oswiadczenie o stanie majEtkowym lotyczy malqtku w kraju i za granicq'

S. Oswiadczenie o stanie ;;iqtli.*ym 
- onej*uil rownie2 wierzytelnoSci

, fl)":l!t*; A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne'.w czgsci B za6

informacje niejawne dotyczqce adiesu zamieszkania skladaj4cego

o6wiadczenieorazmiejsca-polo2enia,nieruchomo6ci.

czEsc A
Ja, nizei PodPisanY(a)'

.5IhpOSTwo..!.Up.tyfI,.tdf;.....l!....t,tr.gnnI.O.rp.r,p-..,..ttlV',.[,t'i.."1d"N'UCU'r'n'LG'

t[qxuNtKfig]\ + lQ-tl-+.NS0a r,Tu r Da'orrTaPNtcrt/ft
t iri"i."" zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq. p;"p,I3r: ,r1irW iOnir S marca iggO r. o samorzqdzie gminnym

(.1. Dz. u. z 2a13 ;,;;;: 5 ei ' poii;. ,, zsodnie. r ,n.24h tej ustawv oswiadczam'

2e posiadam wchoj;;; w sklad ,rE"nl'riJ1 wspotnosci maiqtkowej lub stanowtqce

moj majqtek odrqbnY:

t.

na kwotq: N.\.8..0.9i1',.e11"" '

n.
1. Dom o powierzchni: .......!) ,', o wartosci, ....11.:.09)* q I "." tytul prawnv:

.- rr.EP-0vt,,tke sNo\i {6



2. Mieszkanie o powierzchni, .N.l$.,.si']$!ym', owartosci: .$l.tt..Io-ticlr'lt....Mut prawny:

powierzchn ia,'N'lE' Jxf IcXtt

ilt.
1. posiadam udziaty w spolkach handtowych.z udzialem gminnych osgb prawnych lub

przedsiqbior"o*, * fto.y"f, ,.r"rini"lii"Xi" osoby - nJlt'y podac liczbq iemitenta

udzialow: 
$,J\f"...Doil.l.u,u{...,

ffi;y i;;i,;;;,E ;"ki;i ;'ek;il ;; ;o'' ;'i'io* * *Poi""'

. . . .tr-.r I I[=. . .Jn- t-] .(}V. .

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

N\-t, DBillA{

;k;t" 6 itanowiq p"fi"t wiqkszy ni|l}o/o akcji w spolce:

' Nf["041$eDV

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych.z udzialem gminnych.osob prawnych lub

przedsigbiorcow, w kt'orych ,.r*rt]',I"ii irfiu osoby - 'i't"zy 
podac liczbq i emitenta

akcji:

rodzaj zabudowY:

tytui prawnY:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

o waftoSci:
9qoo

-iii,, 
$ tt *?'llf' ;' ;L:ffff ,';:fr ; fr; f tiJ ffar 89vh,hh

2. Posiadam udzialy w innych spoikach handlowych - naleZy

poda6 liczbq iemitenta udzialow:

zid; tyt;i, ,i;iiiil*X'ier';t; rolu uniegtvm dochod w wvsokosci:



. ..i{\'l}. Do.ircz#

Iauytem(am) (nabyl moj malzolek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do iego

majqtku odrqbnego) od Skarbu Pafrstwa' innel panstwowej osoby prawnej' jednostek

samorzqduterytorialnego,ichzwiqzkowlubod.komunalnejosobyprawnejnastqpujqce
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i datq

nabycia, od kogo:

ZtegotytutuosiqgnElem(Qlam)wrokuubiegtymdoch6dwwysokoSci:

N tf*.Iollql!/4. .

2. Posiadam akcje w innych sp6ikach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta

akcji: .. . N.I{;.}SX@1

it*g;'tytri; ";,qs"qt";G#r; 
tolu uui"slvm dochod w wvsoko$ci:

\I\t r{; ) el1q4t

Vl' /-^r^*r, ^^r{aA I tedmiot
l.Prowadzgdziatalno5dgospodarczq(nalezypodacformqprawnalpr,

dziatalnoSci):

- osobiscie .\}$ t-fz )PNQfl"'

- wsp6lnie z innymi osobami 'NI"S"'0AY'O^4

Ztegotytuluosiqgnqtem(qram)wrokuubiegtymprzych5didochodwwysokosci:
t! ts.lpr*E*r

- osobiscie NL\f.D.o...t:(.!lL{..

- wsp6lnie z innymi osobami "t.0'l-e""DPn9?k

Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

NIE DMY D^t



vlt.
W spomach handlowych (nazwa' siedziba spolki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

il\r!fr..Dtit(M... .

- jestem czlonkiem rady nadzorczq (od kiedy):

NLO Im:a/{
-jestemczlonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):

tt.ru ,!Ptr*;,t
Ztegotytutuosiqgn4lem(etam)wrokuubieglymdochodwwysokoSci:

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyZei.10'000 ztotych (w przypadku pojazd6w

*ffi,;ru'*;;n r- #T? ;*ili''* l *r(,r : rpr (e tl D,ns-eb

X. _ ..._t^a^i ^^,enrioi io ooo zlc -'-gniqte kredyty i

Zobowiqzania pieniqZne o lv3.rt:6ci 
powy2ei 10'000 zlotych' w tym zact+l

oo2vczki oraz warunki, na jakich ,".:;ty';Jli"ion" (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdaizeniem, w jakiej wYsoko6ci):

d,RAMI U.tIP.TE02l\{r:(. bH/tk ?tde BPt nsrdr'Un *-va,!q:[9'9P'ee {tlt'ru'utl

[.4,$]gl ... $tE$.k$Nt'u'nv''fc''l')!r'k

vlll.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnien,? 

1,.? 'innej 
dzialalnosci zarobkowej lub zajqc,

z podaniem xwot rI#xiwanych z kazdego tytulu:



czEsc B
Adres zamieszkania osoby. skladajqcej otY''g:"I't

MiejscepoloZenianierucnomosclWymlenlonycnwPurlKCleltGZqsUlA\aule5/.

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

karnego za podani" 
"i"prr*dy 

lub ,riu.,"nil'p"*O, grozi kara pozbawienia wolno5ci'

wh!)r\,)r,t LLT9U N/'T
(miejscowoS0, data)

*^'rlno.l q-*.
(podPis)


