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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupehiego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae

..niejlotyczy" .
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zabowiazan do majatku odrebnego i maj^tku obj^tego
malzensk^ wspolnosciq. majq.tkowa^

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majq.tku w kraju i zagranicq.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skiadajq.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia niemchomosci.

CZ^SC A , S p r
Ja, nizej podpisany(a), *2J^£kw$£?/JK. l3

(imiona i nazwisko oraz oazwisko rodowe)

urodzony(a)

(miqscc zatrudnienia, stanowisko lub fiinkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, 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 oswiadczani, ze posiadam wchodzace w sklad matzenskiej
ws:pglnosci majatkowej lub stano\viq.ce moj majatek odr^bny:
I.
Zasoby pieni^zrie:
- srodlri pieniqzne zgromadzone w waluciepolsiiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

ivV* oLi' ' /
na kwote:

U. . .
i r\ , . l^Xl *- -> 'i. iJom o powterzchni: S..vf,,tJ7) m". o wartosci: ..

tytul prawny. ̂ AJ..fa«iiiy ^-^'^((.^^^^..^rc?,H^//!i/.....rt^

2. Mieszkanie o po^vierzchni: .jfliJt*.,,pQ&t&dat!rtA.... m\ wartosci:

tytut praway: ;

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .#041*14* powierzchnia: ..Q.Q f,}....

<^W



o wartosci: .

rodzaj zabudowy &/?..6: '̂V^.«...^

tytul prawny: wiL.H/J3&K&.Q4.,.ti&,.$£M&t^t^a&
' (— / / ') -17Z tego tytuhi osiajznajem(elam) w roku ubiegh--m przychod i dochod w wysokosci: V.J..fy.itJrv?'w*-.--.'S.J*<s<; y • /

4. Lone meruchomosci:

powierzcknia:

o wartosci:

tj'tul

III.
1. Posiadam udziaiy w spoikach handlowych z udziaiem gmimiych osob pravmych lub przedsiebiorcow, w

ktorych uczestnicza^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udziaiow:

udziah' te stanowi^. pakiet wi^kszy niz 10%udziai6w w spolce:

Ztegotytuiu osia^naieni(^iani} w roku ubieghin dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziai}' w innych spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow

Ztegotytuiu osi^gnateraL^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spoikach handlowych z udziaiem gmiaaych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

ktorych uczestniczq. takieosoby - nalezy podac liczbq i emitenta akcji:

akcjete stanowia^pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: .̂

Ztegotytahi osia^gnaiem(elam) wtoku ubieglym dochod w wysokosci: ."777

2. Posiadam akcje w innych spoikach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

Z tego tytuhi osi^gnqlem(^lam) w roku ubieghTn dochod w wysokosci: .7̂ 77.



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do majatku odre_bnego) od Skarbu
Panstwa. umej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastejpujace rruenie. ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date nabycia, od kogo: -

VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza. (nalezy podac form? prawn^ i przedmiot dziaialnosci}:

-osobiscie .......................................... L&.»£&J

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^gnalem(qlam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: ,

2. Zarzadzam dziaialnosci .̂ gospodarczg. lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej dziaialnosci
(nalezy podac form? prawna^i przedmiot dziaialnosci)-.

-osobiscie

- wspolnie z inhymi osobami

Z t£go tytuhi osia2naiem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vn.
W spotkach haudlowych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): ....t̂

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osiagnaiem(^lam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uz>jskiwanych z kazdego tytuhi: dt£,1:&~...'vO±O\i'}.&.q.C>. .43.§".Q.Ju7T...
/ / *

Owy....cfo&;uam .̂..3^ £td....Q.$dj.£.$:,&<C,.



IX.

Skladmki mieiua nichomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (\ przypadku pojazdow mechanic znych

nalezy podac marks, model i rok produkcji): J^/#.4^¥^/,...OA^&.^^

X.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych,, w tym zaciqgane kredyt}'- i pozj'czki oraz

waruriki, na jakich. zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeaiem, w jakiej wysokosci):

CZ^SCB
Adres zamieszkania osoby skladaj^cej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nierucliomosci •wymienionych. w punkcde H czesci A (adres):

2

3.
4

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc. data) (podpis)


