
OSWlADCZENIE MAJATKowE

radnego gminy

.(ro"rar{l. J{,fi./ak..
(miej scowosc)

1 oB6ba rklr&jqca o6*iadcz.nie c,bor.iqzan! j.st do zgodn.go z plaxda,
at rana€go i zutrrlD.go vi,IrtDj.enia Laid.j z tubryk.

5. o6riadcz€nie o Bta.nj.e rajatlol.y! cb.jruje !5xni.e, r.ierzyteLnolici

6. w cze6ci A o6x1rdcz.nj.r z.ralt€ 6q infolEcj€ jawn., $crl6ci A ra6
infomcj. ai.j.rtle dotyczqc. a&osu zaoielzk.nia lkl.rdaj.c.go
o6xiadcz.ni€ oraz d.j.c. polotenia oieruchcooici.

2. Jeielr poszczegolne lubryki nae znajdula { konklet!)r prz}.padku
zaatoso$ania, nal,eiy xpisa6 ,Die dotyczy" ,

4. oSwiadczenie o stanae Dajatkow!@ dotyczy lajatku w k.alu 1za granrca.

3. osc6a rrhd.jqc. oariadczeai€ obor.i.zan. j.!t oLE.6Li6 I>lzyrrr€rDoae
po.rcreg6lnych .kladnit6i. lajrtkd.l'ch, dochod6n i zdor'iqzai do !.jat]cu
odr.baego i Dljqtku objetego Dllt.iska nll)6lnoicia D.rqttsc.

czEse A

Ja, ni2ej podpisany (a) ,

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)

'41116 
t}tl*

uro.rzony(a) .... JO09.. /9.59t.

ewy*

8
QllpAg.

irrets.e z.rErudnieni.r, stan.ulsko lxb :u.kcja) I I :-
przepisanri ustawy z dDia A marca 1990
201r1 r. Nr 112, paz. 159r .raz 2 :Ca2 r. Nr 14, pcz. 2aa, Nr 62, p.2 55e,
Nr ltl, poz. 984,N1 151, poz 1271 i Nr 21,1, poz. 18061, zgodnie z att- 24h
ret ustanl- i ,-r .:r r .::

''' .r-'r: l:-;l : :

oemDldrorEml

27. 04. ?.017 Ik.



I.

zasoby pj.enie2ne;

- Slodki pieniezne zqronadzone w walucie polskiej:

lJLe.

- 6rodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej

M^e-. n\ru

^tl":L ^d%
na kwotse :

II.

1. Dom o powierzch"i, ...rl,lfll *Iru

2. Micszkanie o powierzchni: iuJ.g d\%

3. Gospodarat$o rolne:

rodzaj goapoaliaratra: .. \ul]9'4--.

rodzat zabudowy:

Z tego tytulu osiagnalen(ela ) $ roku ublegl.l'In przych6d i

Ar'e d%ry

qw



. r:ri lj I r.L. I irl

,%z

III.

Itif,.

udzialy te stanowia pakiet ,lekszy niz 10i udzlal6, w

..,t4iS *3.t

IV

I I r. / takie osoby .r :. !, 1: r o,
i eni r enla akcl i :

ll,f,

akcje te atanoiria pakiet wielszy Di2 10C akcji r. sp6lce:

q.t



Z tego tytulu osiagnalen (elam) w roku ubieglyn doch6d w

nale2y podaC liczbe i

Mq.

z tego tytulu osiagnalem ( elan) w roku ubieglym doch6d i,

ilt9- %r

vl.

1. Proiradze dzialaLno56 gospodarcza (nalezy poda6 forne Pralrnq i przedniot

- r{str 61nie z i.rmyni osobami

.,(,tt.q qY

w roku ubieglyn przych6d

o%ru



2. zarzadzant dziatalnoscia qospodaiczq 1ub jesten

dzlatalnojci lnalezy poda6 fonne

N;f,...d&
u

- rsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnalen ( elam) w loku ubj-eglym doch6d

VII

z tego tytulu osiqgnalen ( qlan) rl loLu ubieglyn doch6d

d'w

VIII.

....1qs94.,.3.6..t

.......3900..00. r-.
. etrenrtufo-

dred. .



,a

we, dobffn

rx-

Skladniki nienia ruchornego o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (rnechanlcznych
przypadku pojazd6, mechanicznych nale2y poda6 nalke, nodel i

rok produkcj i) : **w
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P,,!!:.21 or,d1:r,r,:7tr ( ::f1:,tnL Lrr' j.r'ri,,r, 2 r' 1.,.r'r! c..1 .

233 S 1(odekBu karncgo za poilanie niepracdy 1u.b zatajenie prawdy grozi kara

. &ola's&. .,. ./.{ -Q!..tet? l/
(miejscorroS6, data) (podpis)


