
OSWTADCZENIE MAJA
radnego gminy

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Jeircli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisad ttnie dotyczytt.

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre.6lid prrynaleinoSd poszczeg6tnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafr do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2e[sk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czpSci B z,aS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie or^z miejsca poloienia
nieruchomo5ci.
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po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnic zart.24h tej ustuwy o$windoznm, ze posiuclum
wchodz4ce w sklad malzerlskiej wspdlno6ci maj4tkowej lub sl.anowi4ce rn6j rnaj4l.ek odrqbny:

I.

Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: .......

- papiery wartoSciowe: ................

(o o'T .1L.!".?.:

......N.. t.. E.............S..4.'. r..Y..C.t
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II.

l. Dom o powierzchni r .......,i.h m2, o wartoSci: S..Q. .. 0. c..a.............. ?-L-..

t5rtul prawny: ....................1-'J..v.A.b.iI.a.\.C,.........q0r3.f|fib.h{.S.

2.Mieszkanie o powierzchni: [.il.. m2, o wartosci: ...........,{...t..C....!-C '> 'l'

tytul

3. Gospodarstwo rolne:

rcdzaj gospodarstwa: .........N..\.*....fx.?:f..:1...c..?.:1..... , porvierzchnia:

rodz,aj

t5rtul prawny:

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko$ci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:A,Lrl.lli..Q.tl.g,.tL.e.!:t.o-!i.

...L.Ii.a.e.r.. ai*.,s..i:].4.i.d...

.I!I.(hu.QQ.dr}.r.rL.*...e..0e..*.:...C,.0]0AI*:..l0aO0i

t t+.S.*.f*........a....p.e.p.....................Q./.1[..6.8.!rCI.'...2 oo0 ui

o wartodci: . .. .. ..d .!. *.1.i\i .e.$. .(.... ..4.!..*.?..,.b..N.E, s ?(\

...........?.,..9.$..*.'t\.*.....P.r3.?.)1,......ei.1....I..4.1*.iI..9..E.r*.s..\*..t8

.tytut prawny: ............h..b.e..q.f...t..t.*.-:.i:i.v.t.i........*f.S.t.?.)? .*..9..K.A..

m.

l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
prucdsiqbiorc6w, w Lt6rych uczcstnicz4takic osoby - nalczy podad liczbq i cmitcnta udzialfw

...... r./..r p......... s.D.v rx..q. 3.y...........

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz l0o udzial5w w sp6lce: ..

nii rL (Ovr\La't

Ztego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

......x. t .t;'........f.0..c2. .,-.*...i..}.1

2. Posiadam udziaty rv innyoh sp6lkaoh handlorvych - naleZy poda6 liozhE i emitentn udzinl6w: ...-..

Ztego t/tufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

0 000 il-^L
.,
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IV.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

................ iy 1.8........Q.4. L :1..(. 3..1..

akcje te stanowiqpakiet wigkszy ni2 10 %o akcji w sp6lce:

Z tego [rtufu osi4gn4lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

Ztego tlrtufu osi4gnqlem(Etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .............

r.rl ti? ......... r. D.p..r- :(.c..e..Y.....

v.
Nabylem(am) /nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia pruynaleimego do jego majqtku
odrgbnego/ od Skarbu Pafstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w luh od komrrnalnej osohy prawnej nastEprrjqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetzrgu - nale?y podai opis mienia i datE nabycia, od kogo :

r\j r ,8..............4. 9. :i.{...q..-r.. L.

vI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(naleiy podat forme prqwnq i przedmiot dziatalnoici) :

osobi$cie ..i!.:..+. Oor .!:...t.:1..

- wsp6lnie z innymi osobami ..ti.r.ti...........eJ. t. i..L ..9. L.:.1

Z tego t5rtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (naleiy podat formq prawnq i przedmtot dziolalnoSc):

...f{..r. rL...............}..{2.r !.. s-. Lt
.r'i..t.* ..T.5...r.2.:1.- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .\Y.. t..L......... m...P.. r- J..9.L :i
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Z tego tlrtufu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .......

VII.
W sp6tkach handlowych (nanva, siedziba spdlki ): ...............

..... N..r.iL......(P..p. :I..Y..q. 3.Y.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

.. .. |lU. .t .r2... ...Q..-o-. .f...:. . 9.L.".1

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

................u.t.r.i-.. ... (.a.Q.t:..yl. E.]. .:1....... .........

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

1..ri....... JB...o-..r.. :x. c. L. :t......................

Ztego tlrtufu osi4gnqlem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: ......

VfII.
Inne dochody osiqgane z tJrtufu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego Qtulu:

....4,......r?.!y!.':-_.R..1.:J..v..R..*. . 6..3......'.....3. {......:,.t..0-L.y c r-'t

.....L...D.. !...8. r. .R.....8.* g.t$,E .tr ...,r.*.p. .t.. r-\ i r'. tr. S.

DL
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadlru pojazdow
mechanicznych nalei podat mark4, model i rokprodukcji): .......

/.. ki........ ?. 4..;,..)..-n*:r ?....o-.Q.. 6.....,1r. "
. 4.n..p..l,. h* c.t)......... t:.S. l)..Bt*..r;...1.

:...h)...-5..e.,0..a.nt..G.5.nr..O.$.i........('i..\&.t 2..,?.ti.l.ie .n

x.
Zobowiryania pienigZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty i poz:yczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec lago, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici):

.....K..R.8-.Q...Y.T.........m.Ii?.!.?.ls..rl.fi..i.Q.$.:L........*.i..9.9.;T-.e.s..a.N.

.....2..n.c..1..Q..Q.iY.r.%:rk.......r])........9.s.)YK.v.......P.x.0.....n.P.....r*.......3.,s.R,f,,tD.iJra

......:.....N..r1....:2,..&. v-.u..e.......il .r.ti..5.L.u..,6.,s/.r"!)...........h.3...SJ:\\.......
5i \A ........ ?-.rlT.L. v.. ?.. iE.!:i: i.fi .. A. 2....i,.,t9..... t .-t-_.-0: Y! ca
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cz4sc B

,A'dres zamieszkania osoby skladajqcej oflwiadczenie: ....L.A:..2.O.O....?IA.8.(.2-.t-r.l

Informacja niejawnaY
(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I marca 1990 r. o t;nmorzqdzie gminnyn')

Powyzsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

? rq ac z E \,J 3 o. .p3 -zo.{r-
( miejscowoS(., data ) ( podpis )

i


