
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

.1/2darX1,121.1.. ... · 1t7 0L1 t:V}Ot ... d111a .,l..t .. , ................ .. ... ... . 
(tni,SCO\\OŚĆ) 

Uwaga: 
I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana j est do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wypełnian ia każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rub,v ki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

,, nic dot,·czv·•. 
3. Osoba sk ładająca oświadczen ie obowiązana jest określić przynależność poszczćgó lnvch 

sk ładników majątkom·ch. dochodów i zobowiąza11 do majątku odrębnego i majątku objętego 
malżc11ską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczen ie o stan ic majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gran icą. 
5. Oświadczenie o stanic majątko11Ym obej muje również wierzytelności pieniężne. 
6. W czc;:ści A oświadczcnia-L..."111 :.utc są informacje j:.l\rnc. 11· części B z.aś inform:.icjc~nic_j:.iwnc 

dotyczące adresu zamieszbni:.i sk ładającego oświ:.idczcnie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a). Jw, [11.0, .d/1.ec1t,o«l_ tJ. 5/htL/-:a.. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodof c) 

urodzony(a) ... Jł/.12.f d'J!J.§. .... ..... ............. w -Jtr-f.C ................. . 
t:;(;:::gf(1;j;1r,~'1iftd„«P', /J' .. .· .... 
1 (m1c_1 scc zat, udn ,cnra. stafiowrsko lub funkc_ia) 

po zapoznaniu s i ę z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
200 1 r. Nr 142. poz. 1591: z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz.984, Nr 153 poz. 
1271 , Nr 2 14 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam, że posiadam wchodzące 1v skład malżer\skicj wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odn;bny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki picnic;:żnc zgromadzone w walucie polskiej : .... .. .......... .. . 

. . >/ .mie. : :ijy-~:: .11 

.... ....... . •• 

środki picnic,żnc zgromadzone w walucie obcej : ...... . 

·11 ,&.t( :~f ~o/ p 



Il. 

I. 

Ili. 

papiery wartościowe ............. fl.1./f.. ... o.h..~, ................ . 
........ na kwoti,: 

Dom o po,Yierzchni : .... !//! ...... m' p wartości : ...... .. .. /}~.a .. otJ..Q 
!)'tul prmrny : ... ..... /4.!r.?.f!/J'l.:;J.5_~ ..... . 

o wartości: 

tytuł prawny: 

I. Posiada m udz ia ły w spółkach ha ndlowych z udziałem gminnych osób praw11ych lub 
przcds ii,biorców. w których uc~zą takie osoby - należy podać liczbi, i emitenta udziałów 

.. ... .. ....... ~ i ...... y~ · · ····· · ········ ··· · ·············· ···· · 

udzia ły te stanowią pakiet większy niż 10% udz iałów\\. spółce: 

Z tego tvtulu os iqgnąlcm(<;lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

2. Posiadam udzia ły w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów 

/ tli~? . d.,1j~ 
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Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przeds i ębiorców. w których uczestniczą takie osoby - należy podać l i czbę i emitenta akcji: 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: 

Z tego t)tulu os iągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w ,Yysokości: 

2. Posiadam akc_jc w inm·ch spó ł kach hand lowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

Z tego tytułu osiągnąlcm(ęlam) dochód w wysokości : ___ (>l_(f_ ... ełlfJ··~, 

V. 

Nabylem(am) (nabYI JJJ.ój_malżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego d~cgo majątku 

odn;bncgo) od Skarbu~ P:llistwa, innej pai\st\\"Owej osoby prawnej. jednostek. samorządu 

terytorialnego, ich związkó" lub od komuna lnej osob,· prmrnej następujące mienie. które podlegało 

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

VI. 

I. Prowadzę działalność podać formę prawną i przedmiot działalności): 

osobiście 

wspólnie z innymi osobami 

Z tego t)tulu os iągnąlcm(ęlam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości : 

2. Zarządzam działalnośc ią gospodarczą lub j estem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): 

osobiście 



wspólnie z innvmi osobami 

Z tego tytułu os iągnąlcm(9 l a111) w roku ubi egłym dochód w wysokości: 

VII. 

W spółkach handlowych (nazwa. s iedzi ba spółki): __ ifrf .dó.l.✓-~-
·· ••····•·· ··•· ········ ·r ------·- ·-

jestem cz łonkiem zarządu (od kiedy) : 

jestem członk iem rady nadzorczej (od kiedy): 

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kicd,·): 

Z tego tytułu osiągnąlcm(i;l::tm) w roku ubiegłym dochód w wysokości : 

Vili. 

IX. 

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

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji) : 

_(/J(ę_ @ty~ . 

X. 

Zobowiązan ia pieniężne o wartości powyżej IO OOO złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 

onz warunki. na jakich zostały udzielone (\\·obce kogo. w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

wysokości) : . . ... ./JJtr'e. dP.9l-c.f. 
-I 



Powyż.szc oświadczenie składam świadomy(a). iż na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zatajenie pr,m·dy grozi kara pozbawienia ,rnlności. 






