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hD ••
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I

OŚWIADCZENTE MAJĄTKOWE
radnego gminy

~

I. Osoba skladając:i.

oświadczen i e obo wiązana

jest do zgodnego z prawdą. starannego i zupełnego
z rubryk.
2. Jeże l i poszczcgó ln~ rubryki nie znajd ują w konkretnym przypadku zastosowania. na leży wpisać
,, nie dotvczv".
3. Osoba skladaja_ca oś wiad czenie obowiązana jest okreś lić przynależność poszczególnych
s kładników majątko wych, dochodów i zo bowiązań do majątku odn;bnego i
maj ątku obj1rrego
wypełniania każdej

malże1iską wspó lnośc ią majątkową.

4. Oświadczenie o stJnie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oś wiadczeni e: o stanie maj ątkowym obejmuje również wierzyte lności pieni~żne.
6. W części A ośw iadcze nia zawarte są informacje jawne. w częśc i B zaś in formacje n1e1awne
dotyczące adresu za mieszkania składającego oświadcze nie oraz miejsca położenia
nieruchomośc i .
CZĘŚĆ A

Ja.

niżej podpisany(a) .....!J.t:'l.!:Uf.-2.?. .. !11?.lca../.:... !Zor../1..<1.S../.f-!. ..·................

u·

urodzony(a) .,d..~ ..

(i miona i nazwis~o orat nazwisko roJ ow~)

/0.... /J..6-.~ ~...... ......... w .. JIP(J.... . /1/.C..V...Ó .. ....

.t~o,.'!, Tadt.t./4..11.v..r?.. ... .r:<2ł.t.1.c......./......... R..aclq..1 ...... ..........................

1

(miejsce zatrudnic:nia. stanowisko lub funitćJa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
200 I r. Nr 142, poz. 159 1; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr l 53 poz.
127 1, Nr 214 poz. I 806: z 2003 r. Nr SO, poz. 717. Nr I 62, poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w s kład malżc1iskiej wspólnośc i majątkow.:j lub
sranowiące mój
m ajątek odrębny :

[.

Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
... /J:?..a.&it/..✓je...... .1✓.: ,y.,<.;.0.'a--1>.~..../Z!.

środki pieni„żne zgromadzone w

5. ,. .I /
CZ.0 . ., . .~.-..Z/:
~

............:...

7;/4..o.<".,-.. ............................ .........
walucie obcej: ...........,,d.-1.-/..?.. ........%.':!J..V° . . . . ....

papiery wJrtościowc

.............,t.w..[ ..

@fJ1···

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

......./4111'.

ć.W.,Y ·o/

...

rr.
1.

.,

Dom o powierzchni: ..

/tJ2.....

111 :

o wanośc i:

Jf.t.t.?..??tl_c.?,..~.

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

tytuł prawny: ... /t2.U1.-?.l?.?2..5. / .. /??('1!/t..ć{c/.✓-7 ···•···
Mieszka nie o pO\\·ierzchni:
ty t uł

.. 111:

o \\·aności: .. ./4.« ..(

...

&_2,·~

7 ... ... . . . .... . . ..

...-44f.ć...duy.

pra,rny: ............

3. Gospodarstwo ro lne:
rodzaj gos podarstwa: .. .J.P'.(/?.?.i.,//1?.1..<:?..ć'.... .. , powierzchnia
... .. / )

o wartośc i: .....................................................

~..3.!./2/..Ą

.... .

./..?f)...O.J.2 .--:-:. ..?-!..~.....
.JJJ.{[....>_~/~.//.JJ,-:-J:24.ć(1J.P.~-!.~'!:(4r..0. / ··t'/.Cf-·~r.. :C.:..,(-o/...,.........
tytuł pr:iwny: ..,ll?.!1./1.i.«jfi......J.y...e/aa1r..:... ./.t2tj1.,,,lw.47............ ............
.......... .
...........................

rodzaj zabudowy:

Z tego

'-1.

tytułu os i ągn a)em (ę lam) w

roku

ubi~łym

P!Zychód i dochód w wyso kości .........................

?ś::Jj~';1j·5;;;;;~i~f?;_r:2;~!·· ;;;~?:!-v:cf;;;;~()~tf-,<?ft;l~2!'22f}X1u ~

Inne n1eruchomos0'(:

/

v-

d:-fi··' !f ·····.........................................................................

powicrzchnia: ........... ..✓.?. «.. k......

o wartośc i: ............du.:c:... ..<:/4~ ·~

·······........ ............ .......................................................... .

tytuł prawny: .. ...,."kM..C. ..... t:/41:ft.':J···,························· ·······..··· .....................................
IIL
I. Posiadam

udziały

przeds i ębiorcó w. w

w spó łkach handlowych z udziakm gminnych osób
prawnyc h lub
których uczestnic7.ą takie osoby - należy podać liczb.; i emitenta udziałów
:

k.:.{JJ·· . . . . . . . ..... . . . . . . . ..

·········· ............. .............. ···············...................... ········/6A-✓. L.'. ....

udziały te stanowią pakiet większy ni;i. I0% udziałów w spółce: ...4,~.L ..
Z tego rytu lu osiągnąlemtęłam) w roku ubiegły m dochód w wysoko
ści: .../4(/.<.. ..

.t:fv.j.0 •··············

'lfr:?.j ., .

.,

Posiadam

udziały

w innych

······ ············· ···· ···· ···· ········ ·· ·· ·

Z tego tytułu

spółkach

handlowych -

należy podać li czbę

·· ··· •····•······ ··•······ ·········· ····•· ···· ·········rC L(L:...

i emitenta

udzia łów

?IP.'y.7J .......... .

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,t«. ..C. ....d.t?..{f;..f:fj ..

I.

!'osiadam akcje

w

p rzedsię bi o rców. w

srólbch handlowych z udzi;.ilem gminnych osób prawnyc h lub
którvc h u czcstn io ą taki.: osob~ - należy podać liczbę i ~111it.:n1a akcji:

· ••;z;:;;;•· ;2i§~•··
akcjć tć stanowią

Z tego

2.

pakiet

większy niż

I0% akcj i w spó łce:

...... k:r:.. c.✓.ayy.

tytułu osiągnąlem(<;lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,i;u'.C:...~{/,<'y·····•

Posiadam akcje w innych spó łkac h handlowych -

należy podać liczbę

i em itenta akcj i: ...

6.y,y. .... .
Z tego tytu łu os iągnąlem(ęlam ) doc hód w wysokości: ..... ...................... /.<.&r..C. ... p,J(J.c:7:···
............................. ···· ·····················••· ·································· .. ............... ......L,t/C..

V.

Nabylem(am) (nabył mój małżon e k, z wyłączeniem mienia przy należnego do jego majątku
u
odrę bnego) od Skarbu Pa1istwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek. samorząd
podlegało
które
mienie,
terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mien ia i datę nabycia, od kogo:
................................................. .................... ......................... ....................._d,?.(.t:...<., ..

/4 /,.

<.?.y.·o/. . . .. .

VI.
1.

Prowadzę działalno ść gospodarczą (należy podać

form<;

prawną

i przedmiot

działalności):

·············· ························· · ··············••····················································,✓.u .t..ć.. .ć/.<2,&.~ ..... .... .
osobiśc ie ........................ ........................ ......................................... .fa!.. ( ....

/(o..!J.,Y-·····

ct;.:~ ·:ty•··•···

wspólnie z innymi osobami ............................................................d.d.f.'.......

Z tego ryrulu osiągnąłem(ę lam) w roku

ubiegłym

przychód i dochód w wysokości: ........................

/a>f7.~ •·········

........................... .......,_L,(t.( ...

2.

lub jestem przedstawicielem. pełnomocnikiem takiej
działalności (nal eży podać fonn<; Jrawną i przedmiot działalności): --·····;············· ·······················

Zarządzam działa lnością gos podarczą

:~,:;:;,;,
-

·:::: 4;

wspólnie z innymi osobam i .. ................................................./4.(/.ć ....

0

L/c~1f, ·

Z tego

tytułu osiągnąkm(~ł:un) w roku ubiegiy.m dochód w wysokości: ,./41(C'...

C/,:;?v>j···

V[I.
\V spólbcli li an<ł l oll'yc h (n;izw:i. sicd7.i ba spółki): ...

jestem

członkiem zarządu (od kiedy): ......... .. .......... ..... ....... ............... ...M.1..c ...,c./4.✓-;r. ~ ······

jestem cz ło n k iem rady nadzorczej (od kiedy):

-

················· ·· ················ ····························· ········································ ·•····················· ··········· ····

jestem członkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ... ........................... ,dd.(.C....

t!./c(;r.~J···

-

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochóci w wysokości: .../4&.f..?:...•t.'01/J--":}·········

vm.
Inne dochody

osiągane

z

tytułu

kwot uzyskiwanych z każdego

zatrudnienia lub innej

dz i ałalności

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

tytułu: .... ...?..6.:r:-(y...../aC(!.?.t?J·C. .....,d.~./1.t.?..t::?_✓. ~.2/.:.

······· ···············································•···•········································· ············································· ···················
..... .. ... ............................... .................. ......... ...... .............. ........... .......... .. ................................. .... .. ...... .. .....
·················· ··· ····•···· .. ······ •····•·····•·· ··· ··•····· ·· ·· ························ ·················· ··············· ···· ····· ··········· ·······•····· .. ···

............... ...................................................................
IX.
S kładniki

mienia ruchomego o

mechanicznych należy

wa11ości

powyżej

10 OOO

złotych

(w przypadku pojazdów

podać markę, model i rok produkcji): .{!;?..e/.U.,;-?t2/<.1:..q_ .../d.2..1..f...1/.

.. i.3,.t2r2~..~.....C.1.·(!J9-t..t/.~ ... !(1:,w.-1. ..-!ł./...t.../-t.e:J)?j/... ~.?.):t2.<?4...:...................
.. ci..r9-.1,u..ll<...Llt::-d.1.v....t:-.t..C./ifl.lo)..~.L.J.~t:2c.1r.2..::-: .. ~46.o/fl......tlc.?...........
... t:l.t:!(!l.?j-..·.f .t?/J.f'.t:/lr...../.l.?..'/JtJ ... : -.. ?..~:.t?cł.,,:.~... .?.1.:...............................................
x. JMet! z c<A u- Lr ,!.).y," I o<>~ c ;nc':I; J lu;~f ,
Zobow iązania p ieniężne

o

oraz warunki, na jakich

zosta ły

wanośc i powyżej

IO OOO

złotych, w

udzielone (wobec kogo,

tym

w związku

zacia_gnięte

kredytv i

pożyczki

z jakim zdarzeniem. w jakiej

wysokośc}): .... ./ik:'f.t:CŚf}···/d?.~V..✓.??.!tf?-J"········d_·~:(?.1a ..."::_ ......................:····················
A.'..2../,,,..... :'l.lCff 5,t:..P.<.i!.12✓0.1.y ..........i 1:.-::«.>/.(?....'{Il..~aj.. . . ?..t3.(~~< .......

~,;,it:21(.~;t;;,,:{~;t;.,;;

~

Powyższe oświadczenie składam św iadomy(a),
i:i. na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie
ni~prawd y lub zarajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

.J<c?.~.?..r..J.1..,...t..?. '. ..t~ '. . e.c?.<:'?r
l11H~JSl.'.:O\\'di . dar:11

d?

~
//~
~
~~L

/::,
~ ,u
- · /...........
)~.
..... 2...!............
...........
\podpis)

