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oSWTADCZENIE MAJATKoWE

radnego gminy
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(miejscowo3d)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, sterannego

i zupelnego wlaelnienie ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znaJdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

rvpisa6 l!!g-Cg!sd..
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6ti6 przynaleino5d poszczeg6lnych

sklednik6w majqtkowych, dochod6w i zobowlqzaf do maj4tku odrpbnego i majqtku
objetego malief skq wsp6lno6ciq maj4tkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym ilotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. Ofwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigine.

6. W czgsci A o6wiadczenia zawtrte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania sl,rladaj{cego oswiadczenie or,iz miejsca polo2enia

nieruchomo6ci.

czEse A
inTi"lo^"aoi'*yta),.......h.?.LttPN.....Nner.a..+e-ez e't AL€ P?

(imiona i nazwisko nazwisko rodowe)
3EA ?. :t.9 !{e.. -.. 

( a.t'. /!. €.N N A.urodzony(a) ......4. Q....?A.? pZ !.8 R N.l.

..P.KP...c,aea.a..5.A.....HbcHaDNt...a.A.EkA9...).P.AuEr...t/.Lut1urt]F...+..eEH!.o.*tf-..-tnAQ?/-
A pN y... O. t/.t / :!.t .... a.a 2v

.R...........w

(miejsce zafudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4&ie gminnym (Dz. U.

z20li r. po2.1873;, zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malZefskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

- 6rodki pienigine zgroma&one w walucie obcej: .....lrJ€....Q-o-I-/-9?.

na kwote: ..........n .e5..4Y
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I.
Zasoby pienigine:
- Srodki pienigine zgromadzone w walucie polskiej i ........d.t{.'..P.QI.!.*7......-..-..-......

- papiery warto6ciowe: ..........4K.e5.;.... P-f e...€.A&Q{1



II.
l. Dom o powierzchni 44& m2, o wartoSci: ,

rytul prawny: ..At' . N.Q.r. A. B ! AUN k .. -. AS i'. d U A
.. .....1.2Q-..rt.i. Zr-

2. Mieszkanie o powierzchni: ..NtE..Dory. y. m2, o warto6ci OTYCz

tynrl prawny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ...............N.'.?.....8?-!-.L11.i....................., powierzchnia:
o warto6ci: ......... Nt €... 09-Lv-

r odzaj zabudowy : ... N.8.. haLl,
tytnl prawny: ..........N!.q...Q.9.!. fczJ

Z tego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: .ilt€.t29.i.1.#./.

4. lnne nieruchomo6ci
A rrdaE, iot - lolh'n2 | .*!r.1...e.f.?1:.t

pzcttur - 1-2
,t tt *ulO fid Lt. Po r), ; @p,/trA O 4,41 7u / /3 2 m ".,.en:|.|!.r.1, *oee 25.12
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l. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gnr.innych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
...0.ai r

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niZ 10% udzial6w w sp'blce: .....t:/!.€...2!2LY.e.2-Y...-.....-

Z tego q^ulu osi4grqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci !br./(.e.Y.....

2. Posiadam udzialy w innych sp6ftach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta udzial6w: ......

Z tego tytutu osiqgrqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .... ile:...

N.t€....0at.YC4

rv.
l. posiadam akcje w sp6lkach handlowych z ttdzialern gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w lct6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy poda6 liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l}o/o akcji w spolce: ........t!./.€...t29-1./..A

Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok o*ci: .....-Nr6:..N't/'€2f """""'

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji

Z tego tytufu osiqgnQlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko ici: .-'.""dli-"'O'rs('/'€Z/"""'

/
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v.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLry podai opis mienia i datg

nabycia" od kogo .....2. IYCZ

- osobiScie ......... rrrE...Qp r c2>

- wsp6lnie z innymi osobami Do rYcz

- osobi6cie .........fr.G......QAIXQ.?.

- wsp6lni e z innymi osobam i ...... d ! f.:.....D..2.1:/. {2.

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, sie&iba sp6lki) r /c2Y

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) 0{?f./.92

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......d!.€,...0p. f.Y€Z

Z tego qitutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: N€...2"-

vIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgi,
z podaniem kwot uzyskiwanych zka:Zdego tyoilu:. .u.t.a.?..aA....a...?..k1.e.€. . lk c (.* p...=.. 5. 5..1 9.?., F 2 zr

p.! E ta....R.a 2&€a. a.. -...9.. A I 5. 5 3. *............

vI.
1. Prowa&g dziatalnoSd gospodarcz4 (nal eiry podat formg pravn4 i przedmiot &ialalno6ci): .........

................ N 8....^A.LY 9. 2 2.........

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokolci: .N.€..tP-LfS.?./
2. ZaflSnzan dzialalnofciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

&ialalnoSci (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ..../r!.€....1221/g-Y..................

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ......1!.€....2?.a./.*.Y......

jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy): ............. d.tL...DQ|./.Q.Y.
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I)L
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji)

............r'-Q*r.5HAc?8N......QQ.L.f-...t.v.. . P, *.v s......1.Q-9. !/.R .HJa'N*9.....
Ea.?-.€..ai.....5.Q-fr-.......2Q.tk8....:..N.g.e2v!.9ffi Ne,s(

x.
Zobowiqzania pienigine o warto6ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciQgnigte kredyty i poiyczki
onrz wanrnki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiSdKru z jakim zduzeniem, w jakiej

wysokosci): ..t{lF-.....mi.Ye?. v

PRZiWOt) DY



Powlsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie alt.233 $ I Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

27. oa, .F-u.e..v.p
(miejscowo6d, data) (podpis)
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