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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. 

radnego gminy 

f/21'1':). :Mrrw/o;; ... dnia ~l:O..v. .~PP6.~. 
(/(miejSt;O\\OŚĆ) 

U,vaga: 
I. Osoba sk ładająca oświadczenie obo,,· iązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupclncgo 

\\·ypelniania każdej z rubr\'k. 
2. Jeże li poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

,, nie dotvczv". 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś lić przynależność poszczególnych 

składników majątkowych. dochodów i zobo\\·iąza 1\ do majątku odrębnego i majątku objętego 
malże11ską wspólnością majątkową. 

4. Oś"·iadczcnic o stanic majątkowym dotyczy majątku" kraj u i zagranicą. 
5. Oświadczenie o stanic ma.iątkowym obejmuje ró,rnicż "icrzvtclności pieniężne. 
6. W części A oś1,·iadczcnia zawa1tc są informacje pwnc. w części B zaś infor111acjc n1cpwnc 

dotyczące adresu zamieszkania sk ładającego oś11·iadczcnic oraz miejsca położenia nierucho111ości . 

CZĘŚĆ A 

Ja. niżej podpisany(a) . ... O.wr.;1. ...... /Cl.n..tl.5-4. . Z.rf'.l.l_'!.5/ 
(inJbna i naz,,~sko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) . JS •.. .1./f. .1'16.41 ....... .. ........ w .. lit.i'.~(✓-<?. .lv..<?kL 

po zapoznaniu si ę z przepisami ustaw,· z dnia 8 marca I 990 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. 
127 1. Nr 2 14 poz. I 806: z 2003 r. Nr 80, poz. 7 l 7. Nr I 62. poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam. że posiadam \\·chodzące w skład malżc11skicj wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : .. J1,.f,L.( il?. P./N . 
(4-~n,t ..... ,.~fv.~t.'~~' : .jfcff.""' .... '7'1f'l ·· .... r./2 ... o.k.~~.:_e!~~ .... &:r.r..• .. ~p.'· ... 6/1&0} 

__ ..//.Y . 0./rrf; ... .f.4,,r,.r/~ .... o/J:.o.!i~7/--··· 
środki pieni ężne zgromadzone w walucie obcej: 

........ _ .-0.'IL . r,/o.~t. 7? 



II. 

I. 

papiery wartościowe . 

D0111 o powierzchni: .. .A.W ..... 111' o \\'artości: . .... -1.40.J?PQ .. [ 
t)tul prawny: 

2. Mieszkanie o powierzchni : ...... 111
2 o wartości: 

t)tul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .v:a.f1•1P.:: ... fCtdO.fJ.!?i.U,f . .. powierzchnia . .. A.fJ .. 31..h.Q... 
o wartośc i . f.00. &O.O u. .. 
rodzaj zabudowy f)..f.d1<1t✓.tilt.!4 ... f11..f,"C°-~-I d.i11." .(f.>(~ILfrr(! ··/ -r~ ·.;.?·"7,!!<'.4 ·· l.t,JF···· 
tytuł prawny: . ~~,.,:r.;;c:;,.s,111,C>S_l '.~'lt'.tii&-o.. 

4. 

Z tego t,tulu os iągnąłem (ęlam) w roku ubicgh-111 prz,·chód i dochód w "·,·sokości ..... . . . . / 1,~tl1J;{f O c"io':.,, i; D f ...... = d,,,,i,;J ..... GO. ow,.o .. " .. 
. ...... M-.f .. d"Jt7' ................. . powierzchnia: 

o wartości: 

tytuł prawny: 

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

przeds iębiorcÓ\\'. w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

udziały te stanowią pakiet większy niż I 0% udziałów w spółce: 

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

2. Pos iadam udziały " . i1mych spółkach handlowvch - należv podać liczbę i emitenta udzialó,,· 

Z tego tytułu osiągnąlcm(ęlam) w roku ubieg łym dochód w wysokości: 
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Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

~rź1tę~i~ó~'e .. '\'. 11~tcze=z~ .t~td:~~ na~z&dać . li~zb~ ·i ·e111itent~.~~~i i• 

.. . fM.d~'~b;Piłt!-fQ ... ...... JJ..1,e.,•~t1 ....... Zi.,o.'{,p,,;.ó) ..... .. t1~~'>k'17°- ···I/PZ.Z.1'. •• 5lt .. . 

... z. . . s,.ecJ.J,1 (ą9, .. ... ':-'. ..... 8.yd1-{)12,7 . 
akcje te stanowią pakiet wic;kszy ni ż 10% akcji w spółce 

........................ ............ ....... 1.1/'-:'-t ... Jfci., ,ą,;i~ 

Z tego tytułu osiągnąlcm(c;:lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości• 

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbc;: i emitenta akcji • 

,N.1/.\-e . <kht7 
Z tego tytułu osiągnąlem(<;lam) dochód w wysokości • 

V. 

Nabd cm(am) (nabył mój 1mlżoll.Ck. z wvlączcnicm mienia przynależnego do jego --1uajątku 

odrc;:bncgo) od Skarbu Pa11st\\·a. innej pa11stwowej osoby prawnej, j ednostek, samorządu 
tcrvtorialnego, ich związków lub od ko munalnej osoby prmrnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo• 

VI. 

I . Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać form9 prawną i przedmiot działalności)• 

osobiście .. 

wspólnie z innymi osobami 

Z tego tvtulu os iągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przvchód i dochód w wysokości • 

2 . Zarz.ądzam działalnością gospodarczą lub j estem przedstawicielem. 
dz1alalnośc1 (nalezy podac formę prawną 1 p1 zedn11ot dz1alalnośc1) 

. ~e oL,o.?1,7 
osob1śc1e 

pełnomocnikiem takiej 



wspólnie z ianymi osobami . 

Z tego tytułu osiągnąlcm(ę lam) w roku ubieg łym dochód w wysokośc i : 

VII. 

W spółkach handlo"ych (nazwa, siedziba spółki): ....... ... ()(11,( .. ... ... 4().~~0. 
jestem członk iem zarządu (od kiedy): 

jestem członk iem rady nadzorczej (od kicdv): 

jestem członk iem komisj i rewizyj nej (od kiedy): 

Z tego tytułu os1ągnqlem(c,: la111 ) w roku ubiegh ·m dochód w wysokości : 

Vili. 

Inne dochody os iągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć. z podaniem 

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu : ... ... diei .... ~ ... 11t?f?.[ ........................... . 
... d/('dv.f;IJ .. iP11.:: .... J(i.J.~, .. ~f/1. 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdó,Y 

mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcj i) : G.:.9~,,;1:._ .. ( ~%0.3.P.tfjf.5.L 
¼,t't;k .. lA.'1\i . .;Jv1./!J,11i ... R.':!l1f1 .. . k5"o. )!JO 3.( .•..... ... ~4.,11.ą_d,,td. .. f111.m'.Qd lfqf /~i.,,'1""1 JDS lt1DJ)l 

.YJ.O.ri ... ...... Fał .. P~/i9 .Hf!lt11d ... Jf.H.t .. µ:;o.1, _ .. ...... ..... ....... .......... . 

.. r<t~J.n~ ..... 1-J.<,:,}vii... ..f.O.,.(H!O. .zi .{~N~;f .. .. t;J!)(~~i,~:f .. ... ry.~.$'}- .. i.fP!y.ł .. )-

X. 

Zobowiązania p ieniężne o "·artości powyżej I O OOO złotych. w tym zaciągnięte kredvty i pożyczki 

oraz warunki, na jakich zostały udz ielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

wysokości): .. .kve~~J. .. rl ..... M.M(>I/I.C~k:<'."1 ....... 8.ti".'J&.J .... R(f?.1141/"t'·· . 5fł-. ... y .l..)q,s i~;e .. 





Powyższe oświadcze11ie składam świadomv(a). iż na pods1awie art 233 § l kodeksu karnego za podanie 
nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbmYienia wolności . 

} t of:.#..?~~·: .. 1/27-.o?~olJ 
(miejscowość, data) (podpis) 
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