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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

radnego gminy 

ni• rwo; _08.31 
. -'""ilł. S-

fa./'/A_s ~o.1. ......... dnia•,J..1~ !?$: ~q~ b 
(miejscowość) 

Uwaga: 
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wvpelniania każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubrvki nie znajdują \\' konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 

,, nie dotvcZ\.-, . · 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przvnależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
malże11ską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczc;nic o stanie majątko,v:,m dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczen ie o stanie majątkowym obejmuje ró,,11ież wierzvtelności picni9żne . 
6. W części A--rn,",radczenia zawarte są informacje jawne, w części B--z::r.,'-infonnacje niejawne 

dotyc2<1ce ad~u zamieszkania skl'adającego oświadczenie oraz miejsca położen ia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) .k,-1;;;;..tt.:t.. ... f~J.a..J ~4L4. 
(im.i ona i nazwisko oraz naziisko rc:/,n\;t 

urodzony(a) ... .. ,.:2,.0...'.'.~ <P--. .).:-:./..~<76''. ·Jć-.t-~~--

' ...... .. .. : !?e;~ ~:;/4), 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fi.mkcja) 

po 2<,poznan iu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. l.591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, 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 wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne : 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .... 41:,t_.; •[4{/t-</zt--· 

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcer ;r,n::, ·1:;- --l-ĆL<-'/4.?.'i· 



... .... . na k\,ot9: 

II. 

I. Dom o powierzchni : 

tytuł praw11y: 

2. Mieszkanie o powierzchni : 

t\•tul prawny: 

m' o wartości: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: 

o wartości: 

/?1,4(-ć cio /</7 
. ... ...... ................. .. , powierzchnia 

4. 

III. 

rodzaj zabudowy: 

tvtul prawnv: 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam)" roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości . 

Inne nieruchomości: 

powierzchnia: 

o wartości: 

tytuł prawny: 

l. Posiadam udziały w spółkach handlo"·ych z udziałem gminnych osób pra\\•11ych lub 

przedsiebiorców. w którvch uczestniczą takie osobv - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

... /T-7;.1g ...... . ;,.>.1.:;.1-y.(:'4r····· ···· ······· ············:··· ...... : .. ................................... ········· .. 

udziały te stanO\vią pakiet większy niż I 0% udziałów w spółce: 

Z tego t\nilu os iągnąlem(ę lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : 

2. Posiadam udziały w innvch spółkach handlowych - należv podać liczbę i emitenta udziałów 

' 
. ;ĄĄ'i .~ .. &-v-/7,&2.? 

Z tego t,n1lu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegh-m dochód w "·ysokości: . 
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IV. 

l . Posiadam akc_je I\ spólbch hand!O\wch z udziałem gminnych osób pra\\"ln·ch lub 
przcds ięb io,·có,,·_ ". którYch uczcstniczi\ takie osobv - na leży podać liczbę r emitenta akc_j i· 

/77? •~ d_Zi>/y C-7 
akcje te srano\\·ii\ pakiet \\iększy ni ż I 0% akcji w spó ł ce : 

Z tego t~tulu osiągni\lern(ęlarn) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: 

2. Posiadam akc_j e ,,- innvch spó łkach handlowych - należv podać liczbę i emitenta akcji: .,a,:t-:-,.'ce,~~J 

Z tego t)t ulu osiągnąlem(ę lam) dochód w "·ysokości: 

V. 

Nabylcm(am) (nabd mój małżonek, z...~ączcniem mienia przynależnego do jego ma_jątku - -+--
odrębnego) od Skarbu Pa11stwa, innc_j =p:111stwowe_j osoby prmrne_j, jednostek, samorządu 

terytori:ilncgo, ich związków lub od komuna lnc:_j osobv pra wnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mi enia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

l. Pro,Yadzę działalność gospodarczą (należy podać fomw pra,rną i przedmiot działalności): 

/J?'r (;, cJ!,:,Jy,.,i':f 

osobiście 

wspólnie z innymi osobami ......... .. ... . 

Z tego !~t ulu osiągną!em(ęlam) ,y roku ubieglvm przvchód i dochód w wysokości : 

2 . Zar2<7:dzam dzialalnośc1ą gospodarczą lub jestem przedstawrcielem, pełnomocnikiem t:ikie_j 

d~iala_lnosci_ (11:1]~~~ •. ]J~~~ć forn1ę . pr~,,~1: _r ,~r~e~mr~t-d~1~]~]11os~1):_ 7~?·:r. ·_·_·_·_ ~v7&C~J 
osobiście 



wspólnie z innymi osobami 

Z tego r,-rulu osiągnąlem(ęlam)" roku ubiegłym dochód 1\- \Vysokości: 

VII. 

W spółkach handłow,ch (nazwa. siedziba spółki) : --- ---~ --& - -----~~~~~-1 
jestem członkiem zarządu (od kicd,-): 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedv): 

jestem cz łonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego~t;.'.tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubicglvm dochód w wysokoic;: 

VIII. 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o ,rnrtości po,,-yżej I O OOO złotych ( ,, przypadku pojazdó,v 

mechanicznvcb należv podać markę. model i rok produkcji): ;/7U-'.,c_ -c-4-,Y-7 ---

X. 

Zobo\\-iązania pieniężne o ,rnrtości powyżej I O OOO zlotYch. w tym zaciągn ięte kred,-rv i pożyczki 

oraz ,,arunki. na jakich zostały udzielone: (,,obec kogo. w z,,iązku z jakim zdarzeniem. ,, jakiej 

\\\SOkości) /'Y"} 'v tfl«?-/:y 7 



Po",;ższe oświadczenie składam świadomy(a). iż na podstawie arL 233 § I kodeksu karnego w podanie 
niepra\YdY lub zatajenie pr;,nYdv grozi ka ra pozbm\'ienia wolności . 

. '1•.c~ .. J.1.~r2z~.>0? t1 ✓ "Timieisco\\OŚć. data) 


