
Uwaga: 

dnia 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE •~ rl". 
radnego gminy 

11ow.fe5~f.. ......... dnia J(), O!.:l!lQf. 
(mie_ł,o,,·ość) 

I. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra11·dą, starannego i zupełnego 
wypełniania. każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w 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 
malże11.ską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczen ie o stanie majątkoiv:-,m dotyczy majątku w kraju i za granicą 
5. Oświadczen ie o stanie majątkowym obejmuje rÓ1\~1ież wierzytelności pieniężne. 
6. W części A-oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B- z:i:hnformacje niejawne 

dotyczące adicsu zamieszkania. składającego oświadczenie oraz miejsca położen ia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) . _j2,i.9.,._ 61ą, d.i1BJ!W:1'ek ... :ul .J/bil5.W... ····· .. ····· ··· ············ ···· 
(muonn 1 nazwisko om.z nazwisko rcxJ.owe/J 

urodzony(a) .. l/.!1 .. /J9.., _;l~S'f ... . . . w . (lr.o/-e.c 
~~dtrtJo:1..!i... /fai12,/.t ~ 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny111 (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr I 13. poz.984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. N r 80. poz. 717, Nr 162. poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład malże11skiej 1Yspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 

.... ,, ./Y11/ .. ck~ć!tj ·'' 

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcer ..... ...... .. ... ........ . 



papiery wartościowe 

n. 
I. Dom o powierzchni: .. 1<J. ... ..... 111' o wartości: 

tytuł pra11~1~·: ....... __ (/J{()._j_l/1Q.~•c_-' 

2. Mieszkanie o powierzchni: 

t1•tul prawny: 

. m' o wartości : . 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa 80Jf': .,o.do.w.i~ f&Y. ~rai.powierzchnia .. . ... l(f.~.l!u..-. 
o wartości : .. . Af U..'{)00.. .... .... . . ... ..... . ............. ......... . ........ . 
rodzaj zabudowy: !u4Jf'1.f ł0f·· -y-:. __ c/;lą1.•&.-2. . ·1--/t~.eclw1!«{&.~ . .. 
tytuł pm 11~1v: .... 11/ a,Y-)1,YJ( . . 

4. 

Z tego tytułu os iągnąłem (<;lam)" roku ubieg łym przychód i dochód w wvsokości .................... .... . 

........... G_()_QO.. .iU:... la.ltdd .... /.!Jl1f:."1(l!.V1 ··d_µfiaiy- .. P.f.3/2J/((d1Ji<e.~~-
lnne nieruchomości : 

o wartości : 

tytuł pra1my: 

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

przedsięb iorców, w l-,.1:órych uczestniczą takie osoby - należy podać l iczbę i emitenta udziałów: 

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: 

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłvm dochód w wysokośc i : 

2. 

. .. /Jt(f. . ef!J.r-C!l.<j . .. . 
Posiadam udziały w innych spółkach handlow,·Ji'1 - należy podać liczbę i emitenta udziaJów 

Z tego t~ntlu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegh-m dochód w \IYSOkości: 

.... az/e .d..1t .a-';J··· 



IV. 

I. Posiadam akcje 11 spółkach handlo,n·ch z udziałem gminnych osób prmrnych lub 
przedsiębiorcó,,. " których uczestniczą tak ie osoby - należv podać liczbę i emitenta akcji: 

akcje te stano,Yią pakiet większy niż I 0% akcj i " spółce: 

Z tego tytułu osiągnąlem(ę lam) w roku ubiegłym dochód w ""·sokośc i : 

2. Posiadam akcje". innych spółkach handlo" ·ych - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

Z tego t~t ulu osiągnąlem(ęlam) dochód w \\ vsokości : ./A_I( ... . dQ.1ff-.l.t,/ ... 

V. 

Nabylcm(am) (nabył mój małżonek, 2....,-l-\:,Pączcnicm mienia przvn::deżnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Patist\\a, im1c_i"--"-J)::uistwowej osoby prawnej, _j ednostek, samorządu terytorialnego, ich związkó\\· lub od komuna lnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu\\. drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

l . Pr01\"adzę działalność gospodarczą (należy podać fonnę pram1ą i przedmiot działalności) : . j 1. 
... .................. ...... ... ... ... ... AtU ..... twtf <f ..... 

osob i ście 

wspó lnie z innymi osobami ........ ....... ....... . 

Z tego t,tulu os iągnąlem(ę lam) w roku ub iegłym prZ\·chód i dochód w wvsokości : 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedsta \\·icielem, pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać fonrn;: pra\\•11ą i przedmiot działalności): 

osob iście . 



wspólnie z inn,·mi osobami . 

Z tego t,tułu osiągnąłem(ęłam) " . roku ubiegłym dochód w wvsokości: 

~r. i 
w spó łkach handlowvch (naz,rn. siedziba spółki ) ... r/rcdP.{ce;-.. 

... ....... .. ..... . 

jestem członkiem zarządu (od kiedy): 

jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedv): 

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tcgo:i\tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłvm dochód w wvsofo.s.,i:_i: 

VIII. 

Inne dochod:, osiągane z tytułu zatrud111c111a lub mnej dzialalnośc 1 zarobkowe1 lub zą1ęć. z poda111em 

k\\Ot LIZ\ skI,,anych z_ kazdego tytułu Ćt7fl:fr::-f t.l/$' mr.,x'a.. !I Siu i(_ - /)11 l ~/},l'fl e nil'f 
fktte& J); (J fu._ . (} ,O{) c-l! . . .. . 
J/4l .11w,1u1, elece11:e I/, (kJ<.<· 

... .Q1'f.fo. .... /filf1.'J. ... . .. K,:ltO.z.L . 

IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powvżej IO OOO złotych (w przvpadku pojazdów 

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): 

X. 
Zobow iązania p ieniężne o wartości pO\\Yżej I O OOO złotych, w tym zaciągnięte kredytv i pożyczki 

oraz \\·arunki. n:i jakich 

"·,-sokości): 

zostah- udziclo1Z:/21obec kogo. " . Z\\ iązku z jakim zdarzeniem. ,v jakiej 

........... /J.11t .. c,; .. . :7j-Clf ·· ·· ·· ··· 



PO\\Yższe oświadczenie składam świadomY(a). iż na podsta\\'ie arL 233 § l kodeksu karnego za podanie nieprmYdy lub zatajenie pr,m-dY grozi kara pozba\\'ienia \\'Olności . 

1.f4. d.{t1_< .0!-9.#7 
(podpis) 


