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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

~.~~ , dnia Ą~~~:.'?q~.r.

(miejscowość)
Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dOChOdÓW.A,zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością ma.;4tkową.

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

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

ia~~~3:odPiSany(a), ~~~ ~.D.~.~1.9v.\.C~~~.~ .

urodzony(a) ~·.9.~:.~~.~r.w(~~~~~~U)~~t~~i.~~.~~~i.~~~.~~.~.~.~·.~~.
~~'-P.~~ ~~gt ~~~~?P..~., ~~P~~.~ .

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorządzie gminnym (Oz. U. z
2001 r. Nr 14L poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:

..I.

Z~sob~.pi.eni.ę~e: (J . l' .: '. tUt WT'ł CVł
- środki pIemęzne zgromadzone w walucie polskiej .

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ~~~ P2.fV.(~~ ""
- papiery wartościowe: ~ _ .

..........~ na kwote: .



\L Dum o powierzchni: .~'f 1112. \) \\artllsci:6.~~~: tul prawny: ~~~~ .. ~/~ .

~. \lieszkanie \.1 powierzchni: ~i.m2
• u \\art()ści:l1lą.@.~tuł rr~!\\n): ..~","~~~ ....1t.~...

.~. Gospodarstwo rolne:

rud/aj gospodarstwa: :-:- powierzchnia: :':": .

l) \\ artośc i: ~ .

rodzaj zabudowy: ~ .

tytuł prawny: :":'" .

l. tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne.' nieruchomości: ~lIrt;~ft ~O(..NA- @ GłdZJ\'ł @ t><:/~
powierzchnia: 4 7.~.1..f\I\.~...................................................... 1t~Ą- 8Oe..
II wartości: A.ę:.w.:?,~..f\·N. ./t~~łQ9..~~ '80 0::::0 pl..SV

tvtul prawny: ~~.~.11.2. ~~Si~~.~ ~/~ HtĄSNoSt II 1'1..)

li l.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta
udziałów:

udzialy te stanowią pakiet większy niż 1O~/Óudziałów \\ spółce:

l. tegll tytułu osiągnąlcmt ęlaml \\ roku ubiegłym dochód w wysokości:

~. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należ)
podać' liczbę i ernitcnta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) \V roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
1. Posiadam akcje vv spółkach handlowych L udziałem gminnych osób prawnvch lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i ernitcnta akcji:

..............................................................................................................................



akcje te stanowią pakiet większy niż 10%) akcji w spółce:-
/ lego tytułu osiągnąłemtęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadarn akcje \\ innych spółkach handlowych - ndk?y podać liczbę i crnitenta akcji:

I tego tytułu osiągnąłernt ęlarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłemtam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
rcrytorialncgo. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie. które
)1\ldlcgalu zbyciu \\ drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.~ ..f~~'Hr~.~ ~~.~~Cf.\ -:w.l~t~.®.~.Ć GQ~D..łr·~q,1·· .
- osobiście ~~.~~ ~.~~.~.ę- ~~~~ ~J.A.c~~~.G-t~.~ .
- wspólnie z innymi osobami ....~.~.~ ..~~~ .•................................................................................

I. tego tytułu osiągnąlemr ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód \\ wysokości:

1>~.~P.: t1Q 'łf.P. ..qx.>.,.1~ 1'~~ ..~~.~ ~.~~!.~ .

.., /ar7~1d/am działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ~ .

'1" . b . -- wspo nic z ll1nyml oso aml .

/ tego tytułu osiągnąłernt ęlam) \V roku ubiegłym dochód w wysokości:



Vlł.
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ~ .

-jcstcm członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ~ .

-je-;tem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): :-:- .

/ tego tytułu osiągnąlcmrcłam) \\ roku ubiegłym dochód \\ wysokości:

viu.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. 7.

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji):

~~~~ Q~.fb.Q~ 'P.OOG:€ G-f?."~p. ffi.~YA~ ~G04.~ .
~..~~9q#~P. ~.~ C~J~€:N ~~~I.OOO' ~~~ .

t·~~···9.~~······~!d~~·Kliii~~iD~····lĘihA···2.0ioe.·····
x.
/uhowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i
pozvczki oraz warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim
zdarzeniem. w jakiej wysokości):

~p.yr~( ..'l.l-4.J~Y'~.t....~ ~~~~~.~ ~~.~N..~ ~tc~.c.~d' ..
.~..~t:?X.~ 9.I?~~~.~ ~~9...~ ~ ~~ .C5? ~~~ .
.~ ..~!=?t'.r. Q~~.r.O.~ ~.~ ~ ~ ~~ 9.9. ~.~ .
tłr .. t:.~ę:I>.Y1 ~~r.O~ ~.~ę.~~.~N.~ P.~ ~ ~ ~.? ~.9.~~~ ~.~~ .
.'t ..~.Q,~.Py.r o~r.o..~ ~.~eQ.I>.~.~.~.A~~.~.r#..~ ~.?..~.~~f. ..P~~ .
~ ł+J.P01.e.~.~~:( ~9 ~ ~~~ .



CZI~S{' B
.\drc~ zamieszkania osoby składającej oświadczenie·

Miejsce porozerua meruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

l....
-,

-+ ..

Pll\\yŻS/C uświadczenie składam świadoruyt a). iż na podstawie art. 233 ~ l Kodeksu karnego 1.<1

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi ka,c; poz~law0';~ .:v~lnoŚCi. ~

~rrO~ , 'Ó'\A.. 1\~.00..20J4 0tQ~tXt 1oV~vt'\ t~
.............................................. . .

(miejscowość. data) (podpis)


