
u ,vaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

I. Osoba składająca oświadczenie obo\\·iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zu peł nego 
wypełnian ia każdej z rub1;-k. 

2. Jeżeli poszczególne rub1;·ki nic znajdują ,,. konkretnym przypadku zastosowania, należy wpi sać 
,, nic dotvczv" . 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątko,,·ych. dochodów i zobo,,iąz:ui do majątku odrębnego i majątku objętego 
malżc11ską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczen ie o stanic majątkowym dotyczy llla_jątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanic majątkowylll obcjlllujc ról\ nicż wierzytelności pieni9żnc. 
6. W części A oś,,·iadczcn ia zawalte są inforlllac_jc _ja,,nc, w części B zaś informacje nicjmn1c 

dotyczące adresu zamieszkania sk ładającego oś11 i:idczcnie oraz miejsca położenia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja. niżej podpisany(a) 
(imiona i nazwisko ornz nazwisko redowe) 

urodzony(a) 11-1 , O.~., AS6~ ......... w S.k~W.¼.\ew i.L~.J.A 
2-&w.Lc::r.t(V..0\t.') .. ł\: ..... \0.D. .. L .. A. .~. \.~.b. .. ~.11 J .. ~~.0~\Ę~9 .. 

GiiRQD&'\l,5\\>,l~'~f S~.E:~~f~tt1 Ct~0 Qt~¼ A 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca I 990 roku o samorządzie glllinnym (Dz. U. z 
200 I r. Nr 142. poz. 159 1: z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 11 3. poz.984, Nr 153 poz. 
J 27 1. Nr 2 14 poz. I 806: z 2003 r. Nr 80. poz. 7 17, Nr 162. poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej usta,,·y 
ośw iadczam. że posiadam wchodzące w skład malżeliskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny : 

I. 
Zasoby pieniężne : 

środki pien iężne zgromadzone w walucie polskiej : 

: ~:'~: ::~~:\~~: 
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 

"'~ ~~'\~ 



H. 

I. 

papiery wartościowe ......... ..... .. .... ... .... ... ..... ... ... ... ..... .. ... ...... .. .. ... . 

Dom o powierzchni : /\20 ... ..... m' o "a1tości : .. A.00. .. Q.QQlc:) Q 
,,,--,. i i 

tytuł prawny: v-,\<;.t.:1\AO.-:'.:lG 

2. Mieszkanie o pow ierzchn i: 

tvtul p rawny: . 

3. Gospodarstwo rolne ( ~ 

rodzą1 gospod:irstwa 030LWuv ~·· .... , powierzchnia ... .s.li.w .h .. §ł ..... 

4. 

m. 

o wartości L\ O.() 00 \ 0. O \ 

::~·;:::~"'':,s~1%r~~"".,l!L ••••• ~,;t,;,s1,,,_;, 
Z tego tytułu os iągnąłem (,;:bm) w ro ku ubiegłym przychód i dochód w wysokości . 

:):::i:;::;:~:~:
1110

.~~~~ . .. vJM0, .... 0\~2..½ .. ~ ..... ~.~.'1~½ 
. ... :~ .... M5.2Uillvtb.W .. 
owartości 3D ... DD.Ql0 O 

·· ··········· ··· \~ ········ ····:·· ····· ···· ·t ·' 
tytuł prawny \,;i")~.o.\~0-,.~\t\,O"jC YY\.~ri.:e,.J~ .. Q., 

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

J. Posiadam akcje w spółkach ha ndlowych z udziałem gminnych osób pra\\"m·ch lub 

przcdsi<;:biorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczb<;: i emitenta akcji: 

2. 

V. 

akcje te stanowią pakiet wii;:kszy niż 10% akcji w spółce: 

'.\A,¼J.Qo\L\~· . 
Z tego tytułu os iągnąlc111(9lam) w roku ubiegłym dochód". wysokości : 

~~~;~~~ 111 a~~_;~·~\ ·;~;;~·~;l ·S~)~l~: l ·~l!:j~~~~; ,;~z~~· ;·~;11:t~;lt~.~~~ji; 

.·························· ························ ····\r\~~,\.!02:,~ 

Z tego t,tulu os iągnąlem(i;: lam) dochód w wysokośc1. ....... ... . 

Nabylc111(:1m)_ (n:1byl mój małżonek. z \\Ylączcnicm mienia przynależnego do jego ma_j;:itku 

odri;:bncgo) od Skarbu Pa1\stwa. innej pai\stwowcj osoby p ram1c.1. _j ednostek, samorządu 

terytoria lnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nasti;:pu_jącc mienie, które podlegało 

zbyci u ''" drodze przetargu - należy podać opis m ienia i datę nabycia, od kogo: 

vr. 

l . P,~!~""'~~t"~~y··=~~?e~"""~.~.~.E·:,:,o~;). 
osobiście .~ .h\ ~ ...... G.i t_E,. QHb~ ....... G4&~Q.\1,; ... ~\V)~ 

wspólnie z innymi osobami 

Z tego ty_tu lu of iągnąlcm(9lam) w ro~u ubiegłym przycha i dochó~ wl'vysokości : ········ ·, ············.:.;. 

s>1?1_ckó.~~.A .. ~O~ ... ~ 1L\ . ·\ '8.1 ....... .. ..... ... .. o&.~ a..~ .. Z.2S!:f1l/J.1 
2 . Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawiciele m, pełnomocnikiem takiej 

dzia łalności (należy podać formę prawną i przedmiot dzia łalności) : 

osobiście .... ·0r~r,\ o:\.~LA,.\ ..... 
·············· ··········· ·· ············· \ ·· 



wspólnie z innymi osobami ....... .... .............. ....... .. 

Z tego tytułu osiągnąlcm(9la111) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

VII. 

W spó łkach handlow,,ch (naz\\a. s1cdz1ba spółk i) . 
. I oX-

. J1He. Ol . ~¾ 
Jestem cz lonk1cm zarządu (od kiedy) . . . ... .. ... \ 

.. V\W, d~,~ ................... . 
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : 

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

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .. ½.i-.e.{J,,~~····· 

VIII. 

Inne dochody os iągane z tytułu zatmdnienia lub innej działalności zarobkowej lub zaj9ć, z podaniem 

kwot uzvskiwanych z każdego M ulu :··············· ··· ········ ·- ··· 

........ D.;o.f.1 .... td,.LUi.ey:o ... ~ .f?. .C/01 .. :Ll 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznych należy podać mark9. model i rok produkcji): 

.... M.~.c.~e~ .. ~.~ ~1-: .. A.i4 .~ .. Af3.K6 v. .... ~ .... .i..~ .. · .. P.90.1. ()f) 
skocti~ .. ~,c}.it> u(?.Aj ~? .v. ........ .... '3090\ .PU 

X. 

Zobowiązania pien iężne o \Yattości powyżej lO OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczk i 

oraz \\-arunki na jakich zostały udzicl<;mc (wobec kogo. w związku z jak im zdarzeniem, w jakiej 

wysokości) : c;?,.\{\J .. ~~.- ¼~-\: ... \M.~~~~y\~.l;,.W\ . ·.~.l () <;)f) l .PQ i:t 



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a). i ż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie 

nieprawdy lub zaliljenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności . 

(miej scowość, dala) 
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