
Uvvaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOW.E 
radnego gminy 

Q \J,l)ffJJt.::,,_ .. .... ..... dnia \l\J'.), '.l\:.v(>,. 
· ~1111 icjsl.:O\\"OŚĆ) 

I. Osoba sk ładająca oświadczenie obo,\'iązana j est do zgodnego z pra\\dą starannego i zupclnego 
wypełniania każdej z rnbryk. 

2. Jeże li poszczególne rnbr,ki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należv wpisać ,, nic dot\·cz,· ., . 
3. Osoba składająca oś,Yiadczcnic obm,· iązana jest określić prz~11ależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobo\\iąza1i do majątku odn;bncgo i majątku obj<;tcgo 
malżc,iską wspólnością majątko\\q . 

4. Oświadczenie o stanie majqtko" ym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oś\\·iadczcnic o stanic majqtko" ym obejmuje również \\ierzytelnośc i pien iężne. 
6. W częśc i A oś,Yiadczenia z..1warl\: sq informacje ja\\"11C. " . części B zaś informacje n,.:jawn<.: dotyczące adresu zamieszkania sklad:i_)ąccgo oświadczenie oraz miej sca położenia n ieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisam·(a) 

... .. .... 'uff,'<:,•+\~,, .. ... " .. .. 
( \'~• ·•\.\ 1, , ,. · \\ ., ,\ I . 'i /., \ ' . ····· ····-'·~<-h~L,, ... ~,,~ .. ~~~~\ ~\)~W\\:-\ ~~~::t~\ 

(miejsce zatrudnienia . stano,,·isko lub funkcja) 

po z:ipoznaniu s ic; z przepisami ustm,y z dni:i 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 11 3, poz.984. Nr 153 poz. 127 1. N r 2 14 poz. 1806: z 2003 r. N r 80. poz. 717, Nr 162. poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiada m ,,·chodz,1cc \\' skład ma lże1isk i ej ,,·spóiności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odri:;bny: 

I. 
Zasoby pieniężne : 

środki pieniężne zgromadzone w walucie po lskiej : 

' środki pieniężne zgromadzone ,,· ,,·a lucic obcej : ...... .',:;:, ... h >::.,:~:01 



11. 

I. 

2. 

papiery wartościowe . 

......... .... na kwotc;:: 

Dom o powierzchn i: . . :,\G .. ... 111 ' o \\artości : ...... \)'2, .. \,2,'.:; .. \.\, 
,- - . 

tytuł prm\11y: ...... .. \.!.:)\~\,r.,'\0-,':,l\'it>:-.. .... :.,. ... !'('l:.i:J.i!.\\\, .. . 

Mieszkanie o powierzchni : \·,1,;,, .i.J!J~J.v';.,.;. m' o wartości: 
I ., \ 

tytuł prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

4. 

lll. 

rodzaj gospodarstwa: .. t:,,,'\JJ.. • . ~\-';fl.l11 ... 

o wartości : i 
rodzaj zabudO\w: 

t)tul pra\\11y: 

Z tego tytułu os i=1g11=1icm (9lam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 

...... ... ~.!\'\,\( . ii"~'?'_~\ 
[nne nieruchomości : (\ 

powierzchnia: .. 0..\.\.(\\\\..(\ .. -0 . .. ~~:~.,)~\,(\.,,,._, ... \\~:~1..X\\\ 

o wartości : ... ;~.\;~:'\. ~ 

I . Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przeds i9biorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać l iczbę i emitenta udziałów: 

udziah· te s tanowi::) pakiet większy niż 10% udzia łów w spółce: 

Z tego !)tulu osiągnąlem(ęlam) \\. roku ub iegłym dochód\\. wysokości: . .?,\\.( J\~,\~;)\ 

2. Posiadam udzialY w innych spó łkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzia łów 

.......... ......... ... .... .. t '\< ... A,:1:'11>;-u,,\····· ····························· ······················· 
Z tego t\tulu osiągnąle111(ę la1i{) \\: roku ubiegłym dochód w wysokości: ;'.U:. .. '),}~)-~').,; 
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IV. 

I. Posiadam akcje w spół kach handlowych z udziałem gminn,:ch osób prawnych lub 
przeds ic;biorców, " . których uczestniczą tak ie osob'" - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

akcje te stano\\·ią pakiet " ·ic;kszy niż I 0% akcji". spó łce : .... \li"\. ... i.l,:,../iw:.1.\.\ 
• ~ •J 

Z tego tytułu os iągnąlcm{c;lam) ". roku ubiegłym dochód". ":'Sokośc i : .. :~.\'Il .. . (..\.~\i..;_C.\-~\ .. 

.. ... .. .... ........... \~ \ 
2. Posiadam akcje". innych spół kach handlo\\vch - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

..... . .. . ... ,\\~ .. ~~-\ 
Z tego tytułu os iągnąlem(ęlam) dochód w wysokości: ... Jt.L· • .. 'J.!}~J.'l!.J 

V. 

tlab;µc m(am) (nabył mój małżonek. z "Ylączenicm micnja przynależnego do jego majątku 
ocrn,bncgo) od Skarbu Pa1\st\\-a. innej pai\stwowej os-cJby prawnej, jednostek, samorządu 

tcl'\torialncgo. ich związkó"· lub od komuna lnej osoby pra,,ncj nastc,:pującc mienie, które podlegało 
zbyciu ,, . drodze przetargu - należy podać opis mienia i datc,: nab,·cia. od kogo: 

VI. 

I. Pro,Yadzc; działalność gospodarczą (należy podać formc,: prmrną i przedmiot działalności) : 

.. . ..... 1:\\t:. .. OJ.J .-:..,.t\JJ ... 
'j 

osobiście 

wspólnie z innymi osobami .... .. ... l',\"i. ... \11.Ą-1».J·; 
( I \ 

Z tego tytułu osiągnąlcm(ęlam) '" roku ubiegłym przychód i dochód,,· \\y·sokości : J\\\,(..\)..v~'J",.,v,_. 
i\ 1 '.: \ 

2. Zarządzam dzia łalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pclnomocnikicm takiej 
dzia łalności (na leży podać formę prmrną i przedmiot dzia łalności) : .N,,t .o,Ci\"\~· '\· 

.......... l._1 ....... 

osobiście 
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wspólnie z innymi osobami ....... ... ..... t:1i ... Jj;L i.fi.'J.! .. . . 

Z tego tytułu os iqgnąlc111(ęlam) ,, roku ubieg l,m dochód". wysokości: .~W .,\\{\w:·.,). 
.. \ \ 

VII. 

W spółkach handlowych (nazwa. s iedziba spółki) : . .... .. '.,.,(, .... l\~\ .. \°'.\\ 

_jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...... \\v;_ ... % '.cvf'"'"' 
\ 

jestem członkiem radv nadzorczej (od kiedy): ........ ,w,;.. ... o.;:.,.'-:,-1:;./.;,.;, .. . . 
'\ \ 

j 

_jcste111 członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...... ::;N, ... r;»;,>.~,\,\t~ 

Z tcga:t°t ulu osiągnąłem(ęlam) ,, roku ubiegłym dochód w ,,ysok.ósci: .. . !\\~( .. 0-!-:frv.\'..,~· 
( \ t, 

VIII. 

Inne dochody osiągane z ~tulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

kwot uz,·skiwanych z każdego tytułu : 

'.-(N~\,\\..~~1",;,,, , .. ))~ •. ~~\\ ,\J\. '~ 
.\ ' h... \ "'.,:Y:'\ ,'V\ ·, \ 
~\~ \ .. ... , ... ..!.~\J.\.'-l,-,l ... .',.,. .. 

~ -j,~~ .. \;;1f\,\:,~-;,;"SD,-'.lv.o.._ 1.. ~~'-'- '.'~\,,;; :V~\JJw. ·. JG,()SS.,'.1.:i:I.J .. :M. .. 

IX. 

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

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji) : 

..... -~'\ł.,,~ ... -~·.:/~\t-N ... 

·,. \ 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości po,,·yże_j I O OOO złotych. w tvm zaciągnięte kredytv i pożyczki 

oraz warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w _jakiej 

wysokości): 

-I 



Powyższe oś"·iadczenie składam ś\\·iadomy(a). iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie 

nieprawdy lub zatajenie pr,mdy grozi kara pozb,mienia wolności . 

\h\jf'\\.\¼, ., -~\,, .'\\\)'.J\\,\,~) . 
(mitjSCO\\OŚĆ, data) 
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