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Uwaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i mpelnego 
wypełniania każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 
,, nie dotvczv". · 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnvch 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską ,-,- spólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątko":-Vm dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczen ie o stanie majątkO\vym obejmuje ró,,11ież wierzytelności p ieniężne. 
6. W części A--ośwradczenia z:i.warte są informacje jawne, w części 8-z..ś-infonnacje niejawne 

dotyczące acti::Si1 zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) ~ą \.U.~ ..)z.l_,\('ffi\)p/.\ .. ,lli&A)_~0. . ......... ............ . ... ........ . 
~ (imiona i nazwiskb oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) . ~~- 0~-- .l~hl .......... w ... ~ -0.,ruN)'t,\A __ . ... ..... ... ... . .. . 

(mie1sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 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. 7 17, Nr 162. poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład malże11skiej \YSpólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: , ~ 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........ ~t . .. . ~ł~~~------ · 

środki p ieniężne zgromadzone w walucie obcej : .. --~ -t-. .... ~ .. -~~--



II. 

1. 

papiery wartościowe 

Dom o powierzchni: 

tytu ł prawny: 

µie ... . J{),\ rJif .......... . 
... .. na k\\Ot9 M,(t .~~-~tl .... . ...... . 

2. Mieszkanie o powierzchni: .. .... .. ... m: o wartości: 

t\•tul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: 

o wartości : 

rodzaj zabudow-y: . 

tytuł pr:rn:11y: 

...... .. ..... ....... .. .... , powierzchnia . 

.~ .L ... ~ ·~ ·· ··-

Z tego tytu ł u os i4gnąlem (ęlam)" roku ub iegłym przychód i dochód w wysokości 

4. Inne niernchomości : 

...... .......... W.:t~~~~wit~~ , .. 

powierzchnia: ... D..,l.s. \J\a. 

o wartości : 

tytuł prawny: 

III. 
I. Posiadam udzia lv w spółkach handlow::--ch z udziałem gminnych osób prawnych lub 

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

udzialv te stanowią pakiet ,viększv niż IO% udziałów w spółce: 

2. 

Z tego t\-rulu osia_gnąlem(ęlam) w 10ku ubiegłym dochód w w~ sokośc 1 

. . . . .. }Mt ·-~~~·-·· ·· .... 
Posiadam udzrnl~ w mn~ eh spó łkach handlowych - nalezy podać liczbę 1 emitenta udziałów 
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IV. 

I. Posiadam akcje " spółkach handl01,Ych z udziałem gminnych osób prawnych lub 
przedsiybiorcó,Y. " któ1Ych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę I em itenta akcji: 

akcje te stano"·ią pakiet ,Yiększy niż I 0% akcJi ". spółce: 

·· ················ ········· ······· ·········k«'c .. JfUJ4~'f ··············· 
Z tego tytułu os1ągnąle111(ylam) w roku ub1eglvm dochód\\ \\Ysokośc1 . . .. 

. ,w,'t. d.P~¼i/. . .. . . 
Posiadam akcie w 111nych spółkach handlo_w/2c~ - nalez~ podać liczbę I emitenta akCJI 

....... . ... ..... . ,{M't. t/Jo.ytuj . 
2. 

Z tego t~tulu osiągnąlem(ęlam) dochód w wysokości ..................................... .... ........ ~e .. bo/~· 
V. 

NabY!em(:1111) (nabył mój małżonek. L,,.l.~ączcnicm mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Pai1stwa, inncj - po11stwowej osoby prawnej, jednostek, samorządu 
terytorialnego. ich z,,·iązków lub od komu nalnej osoby prawnej następujące mienie. które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

.... ... ,uk iJf, ............... . 
..... .... ...... . 

VI. 

I. Pro,rndzę działa lność gospodarczą (należ,· podać 

.... .. . k.U~ .6.~;/· . 
fonnę prawną I przedmiot działalności) : 

osobiście .. .. /4«.t alP1~· 
wspólnie z innvmi osobami 

Z tego t~1ulu os1ągnąlem(ęlam) w roku ub1egl~mf rzychód I dochód w wysokośc i 

. . . . ,,tM.( dvd-yuf 
2 . Zarządz::1111 dz1alalnoścq gospodarczą lub Jeste,f przedsta" 1c1elern. pelnomocmkiem takiej 

działalności (należy podać formę prm,~1ą i przedmiot dział alności) : 

osobiście 



- wspólnie z inmmi osobami ... .. . .. .. .. .. . 

VII. 

W spółkach handlowych (naz\\'a. siedziba spółki): ... . .. ... .... . 

····· ·· ······ ······ ······ ·· ··· ········ ·· ··· ··· ·· ·· ··············.//4(~ ... a.;~ 
jeste lll cz łonkiem zarządu ( od kiedy) : 

···· ······· ··· ........ ········· ... ,,.IM e..@jtfj. 
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .. .. .... .. .. 

. $.t „t/43/0:'f 
j estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedv): 

.......... ...... .... ...... .... /40.'e (lk-d;.0y.. 
Z tego~:f,\Julu osiągnąlem(ęlam) w roku ubi egłym dochód w wvsofos.:/:.i: 

................... ........ ... ...... .... ... .......... .. ............ ... ~t. .. .. df9./y.t:d.J······· 

VIII. 

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanielll 

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu : 

.. jjd1~ .. NliÓ.M.tj.-D ........ .......................... ... 1(/)Q u_ 

... zJ .. 2.+u.br.A.f.a.iu~~·b~f ·~\~?14 ... . s~~ 0.? , 
.5) .. doct.od .. (hlW°iO.[(l ....... (. .CMl.~.lli-m.) .;; .. l 4-~ .... ... ~ e,,,'fqµ,, ~ . . . ... . .. . ... ... .. 

IX. 

Składniki mienia mchomego o wartośc i powyżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznvch należy podać markę. lllodel i rok produkcji) 

...... ... ......... • ············· ········· ·· ·· ,tii'e .. dd:Vuf ·····•··· 

X. 

Zobo"· iązania pieniężne o "artości powyżej I O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożvczki 

oraz \\·arunki. na jakich zosiah- udz ielone ( \\'obec kogo, ,, związku z jakim zdarzeniem. w jakiej 

"·,sokości) : ....... /1:1'<7 . /.,1o/ ·· 

.j 



Po\\Yższe oświadczenie składam świadomY(a). iż na podsta\\'ie an. 233 § l kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub za tajenie pr,mdv grozi kara pozbawienia ,rnl ności . 
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