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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE , --s.wv-
radnego gminy 

11.o..M:e...:>vL ....... dnia JJQJ).f .. ir?C!G 
(miejscoiość) 

Uwaga: 
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupdnego 

wypełniania każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubrvki nie znajdują w konkretnym przvpadku zastosowania, należy w-pisać 

,, nie dotvczv". · 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przvnależność poszczególnych 

składników 111ajątkowvch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątko,wm dotyczy majątku w kraju i za granicą 
5. Oświadczenie o st:rnie majątkowym obejmuje ró,,~1ież wierzvtelności picni9żne . 
6. W części A.-·cn,".,i:adczenia zawarte są informacje j:iwne, w części B--z:.il,'-infonnacje niejawne 

dotyczące adrcsL1 zamieszkania składającego oświ:idczenie oraz miejsca p~żenia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a). (J-0..';/., ek (v} 0//f) (;1.,._,(}lfYe4{ . . . . .. . .. . ........ .......... .... .. . 
(n~:b1~~ 1 naz,v1sko oraz n.nzw1sko rcxiowe) 

urodzony(a) .J10. .lłl ,. /1 :J ?. '). . w c/YO'l(V ł.c-&00 
/Y.e✓. Vi f QL, ..... . tv.?./ 5.Ji,Q& 9,.., ., 
.rvov.?f n.1 ... ..Ct!YYJ..1. Y). 1 · ............ . 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 rolo1 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
200 I r. Nr l42, poz. 159 L z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l l3, poz.984, Nr 153 poz. 
1271 , Nr 2l4 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 7l7, Nr 162, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawv 
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład 111alże11skiej wspólności majątkowej lub stanowiące móJ 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne : 

środki pieniężne zgromadzone"' walucie polskiej: 

środki p ieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...... ./Yi.1."e, .. .. olo.:f.v).~ 



, 
papiery wartościowe .. ·· ··· ·()')_.1.r .. 

.............. ... na k11·ot9:. 

II. 

Dom o powierzchni J1 .j_ .ff=m' o 11·arto1śc \: ... L .. O.Q~.:J ..... ~ ....... . 
tytuł prawny .f✓. 5. f0. .111!.0.C?v.~.i'l.Q.?.~ . ./Y}7.~1 ~ .... /1?1">0:. ................... . 

2. Mieszkanie o powierzchni: ... m' o \\"artośc1: ............ ......... ..... . 

tytuł prawny: .. . .. IJ,'U_'t, . .OU> .. ii
7
V-41 ............ .... . 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .. /JJ.J.'.t.:. .@ .~ .~ powierzchnia. 

o wartości : .. 

rodzaj zabudowy: ...... .. fYJ.{i: .. d.9 #J·~/-- ............... . 
Z tego tytułu os i:ignąlem (ęlam)" roku ubiegłym przychód i dochód". wysokości 

...... ../Y.J1. ~ . ·.-;ao.~~/ .. ······ ........... ......................... . 
4. Inne nieruchomości : 

powierzchnia: .... . . .i.-f _f Q„J.1.~ .. 

~·,~~~~~c.i:·:.·::::::.·:::::·::: ~.i>::.·;f0;l·:.iF...· ........................... . 
tytuł pra,my ;✓. 6.p.d.lf J.f..i.ii.1.0;'z ·Y. ... }h' 

III. 
1. Posiadam udziałv w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 
........ .. ...... . ...... . ... . 

(JJJ~?. .D.W.~.(!.~ .. . ..... .... . 

udziały te stano1Y ią pakiet większ,.- niż l0% udziałów w spółce: 

2. 

Z tego r,·tu!u osi:ignąłern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w \\Ysokości: ....... ................ . 

.. ··· ··········· ........ .... ...... m1·~·····(',W ~ ~r ····· ...................... . 



IV. 

I . Posiadam akcje w spółkach h:indlO\\YCh z udziałem gminnych osób pram1ych lub 
przedsiębiorcó1Y. 11 którYch uczestniczq takie osob,· - należy podać l iczbę I emi tenta akcji : 

akcje te st:ino\\· i ą pakiet 1,·ic;ksz,· niż 10%, akeJi ,1· spółce: 

................... M. i' .Ł ...... ctoJ.ktJ~ .. 
Z tego t~tulu osiągnąlem(c;lam) " . roku ubicgh-m dochód". wysokości : 

........ ... ...... ......... .. .. .......... 1n.1'?.- .... c«-? ~ ·~ ·· ············ ············ 
2. Posiadam akcje 1Y in,wch spó ł kach handlo\\~·ch - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

.. .. .. . .. . . .. .. M'.Lł<. .do .~ rrw.; . 
Z tego t~tulu osiągnąlem(ę la m) dochód\\' ,1Ysokości: ... . 

........................... ... ........ LYJdL ...... ow.1Yf 4 
V. 

Nabylem(am) (naby ł mój małżonek. 2-.,.1..,Jqczcnic m mienia przyn:ilcżnego do jego majątku 
odn;:bncgo) od Skarbu Pa11stwa, inm;j--pa1ist"·o\\·ej osoby pram1cj, jednostek, samorządu 
tcr~torialncgo, ich z1, iązkó1,· lub od komunaln~j osoby prawnej następujące mienie. które podlegało 
zbyciu". drodze przetarg u - należy podać op is mienia i datę nabycia, od kogo: 

Yl. 

l. Pro,Yadzc; dzi:iblność gospodarczą (należy podać fom1ę pra\\11ą i przedmiot działalności) : 

N. v..D✓-W.N OJ✓. .... 5.p.07-.w.)~i. .... uh!P0.N .. /1~ . H ~~.Al ..... 

11spólnie z innymi osobami .... ... . JYYl•~ ... ® ·~ ·(/9 

Z tego tytułu osiągnąlern(ęl:im) " . roku ubiegłym prz, ·chód i dochód". 11~·sokości: 

2. Zarządzam dzi:iblnościq gospod:irczą lub jestem przedstawicielem. pełnomocniki em takiej 
działalności ( n:ilcż\' podać fornu; pra,rną i przedm iot działalnośc i) : 

osobiście 



- wspólnie z innymi osobami ...... . /YI .. {~ . ... d9:-:f.yJ-~ 

Z tego tytułu osiągnąlcm(ę lam) \\. roku ubi ~ghrn do~hód ". \\-VSokości 

....... ...... ...... ... ................... .......... ...... .. /Vl/ .t-.... cl9~VV1 ····· 

VII. 

w spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółk i): _ /)/)1~~ dP:fi;v;<,;_1 

j estem członkiem zarządu (od kicd,): .. ./fVl.
1

~ .... clą.~ .. ~ . 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od ktedv): .. .tru:.e: .... o0.b;.v..4f 

jestem członkiem komisji rcwizvj ncj (od kiedy) .().1 {Z, .. d:,peft;}~· 

vm. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnośc i zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

k"·ot uz, ·i iwanvch z każdego tvtulu· . 

j0~;fi~1lf t /R~~~~st::~· 1;/:1 C1 . 
ac\St1! [/uti/V' 1o.O ki. . ... 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o \\artości po\\·vżej I O OOO zlotvch (,Y przypadku pojazdó\\· 

mcchanicznvch należ, podać mark9. model i rok produkcji): 

... r;,1u.1.v./.. .. .. 0.1 .~-. .. ~ .. rf..,.~.c ! j) °,) R.!1 . 

... &iCJP.,, .................... ~ .... ef. .... .. .. 1.!l .. '3.8P ...... . 
SCV\f\').,.9?91.:? ~ HY~1.K .. f.t .l .. (f>Qf'I..Y<.<f.1 

X. 

Zobowiązania picni9żne o \\artości pm,·yżej IO OOO złotych. w tym zaciągni9te kredyt, i pożyczki 

oroz \\:trunki. no jakich zost:ih· udzielone (\\obce ko0 o. '" związku z jakim zdarzeniem. " jakiej 

w,sokości): G0.011J. 'iff-Jb. 5 .. f\OMP~, .~ .. dP,f 1 V)_QI/Y)5.9.N 0(Vy\ ~ ... S,;K,tA<P i< 



Po\\·yższe Oś\\· iadczenie sk.ladam świadomY(a). i ż na podst,mie art. 233 § l kodeksu karnego z;1 podanie 
niepr,mdv lub zatajenie prmYdY grozi kara pozb,mien.ia wolności . 

Y.\.Q r.\11~~((1 )t?rOtiQ()G V, 
(1nii!jscowość.-Jata) 


