
Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk

2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleily
wpisad'rnie dotvczvr'.

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynale2no5d poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrgbnego i majqtku
obj gtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczi:nie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czg5ci A oSwiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

oSwraoczENIE MAJATKowE
radnego gminy
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CZ\SC A

J a, niLej podpis any(p),

- Srodki

tunkcja )

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 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 ustnwy odwiridoznm,2e posinclum
wchodzqce w sklad malzefskiej wsp6lno$ci maj4tkowej lub sl.anowi4ce rnrij rnaj4Lek odrqbny:
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II.

l. Dom o powierzchni : . ,N.\8...;D--Q.Y9.IY.,,owartosci:...N.\F....}eT-YI7"Y.........

t5rtul prawny Nru )orvtr:
2. Mieszkanie o ;;, 

" 
;;;;;, a [,iqQ.![.ue{ Aoddeiuc

tlrtul prawny: t$!\'lel$ $t)$lKqBft frCtvcl,, )...-.-...--a t

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:

m.

l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

rq 45
[lfl{}tN\u A \^s,

Nrt ..).ofi.LT,Y........
N\T }CTY

porvi erzchni"' ...N.lL.. )A)): .!:-Y

.t*........."......,

\sio* sh O'{"':r"""""""'
t-ur&acv""""J""'"""J

rodzaj \\tr )ctrYt%Y

Z tegotlrtutu osi4gnqlem(etffi) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoS"i, ..S1.8..)9.].Y LIY

::T:Y::::::KiE-',5tr!:rtr;:1
- nalczy poda6 liczbg i emitcnta udzialfw:

T\ IT

udzialy te stanowiq pakiet l0%o udzial6w w sp6lce: NrE mYIAY

Z tego tlrtufu osi4gn4lemQkna) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci
c--f
..;e.

2. Posiadam udziaty rv innych sp6lkach handlorvych - nolezy poda6 liozhE i emitento udzinl6w: ......

]\\I )orY

€*afl) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:
K

Z te go qrtufu osiqgnqlem( ft .Nr!..--N.YL[Y.
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IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

przedsiqbiorc6w, w kt6rvch uczestnicza takie osobv - nalezv' N \..)pLY.ilY.....:..

gminnych os6b prawnych lub
poda6 liczbE i emitenta akcji:

z udzialem

akcje te stanowiqpakiet wiEkszy ni|10 o/o akcji w sp6lce:

..................:;.1;;

.N r.F.. ..).e) :..tu ...

doch6d w wysokosci : ..N.).E ..)p.:.Vp.:,y.g

ztego qrtutu osi4gnqlem(e) w roku ubiegtym doch6d w wysokoS"i' .):1..1.8....)e,.]..y..eH.....

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale|y poda6 liczbg i emitenta akcji:.................

..........._T_.........

Ztego $rtulu osiqgnqlem(&) w roku ubiegtym

v.
Nabytem(ea) /nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleimego do jego majqtku
odrEbnego/ od Skarbu Paristwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komrrnalnej osohy prawnej nastEpujqce mienie, kt6re podlegalo

::i:: : :::::: :::::::: : :::::t :$ffi "$e"vr,rg:: ::"'* :T:::_ _ _ ;_ * :_ -.

vr.
1. ProwadzE dzialalnoSi gospodarczq(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici) :

NIE )a-l.Y
- osobidcie NrE )or

- wsp6lnie z innymi oso bami ..........N. 1.E..... ) *o.:.y. lFY.
'+-

......r7:>-
Ztego $rtufu osi4gn4lem(?h) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: $.)8..)

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dz ialalnoSc i (n al e 2y po da t for mq pr aw nq i pr z e dm io t dz i al a I n o i c i)

NI H.. )e.L
- osobiScie N\E
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VII.
W sp6lkach handlowych N IE }OfYtT.Yspdtki):

N IE. }Cr Y LXY

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (

+........1-6

- jestem czlonkiem komisji (o d kt e dy) :..N. ].F.....).c.1.Y.C. 7-Y

Ztego brrufu osi4gn4lem(€lm) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci. N\E D oIYLTY

VIII.

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w prapadlru pojazdow

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoic): ........

N'iE ..)S.\-UY:

(naz,va, siedziba
{

I
ft!.!

od kiedy): N )E -D CTY tAY

6r.

Ztego tytulu osiqgn4lem(&1) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

-t-)

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kie.dy):

--J--

-t-

,"\?" okces 04 01 2046
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Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z clnia I nrurca 1990 n o !;smorzqdzie gminnyn )

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(r.), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

0f*"f"U
( miejscowoS6, data ) ( podpis )
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