
oswnoczEt{tE AJATKowE

radnego gminy

:(:! kt v,: 0.,4, *r. 4.t..0. \..?e lt

1 OEcba skledljqca o6eiadczenie obdj.qzana jest do zgodn€go z p!awd{,
st.alann.go i zupeln.go elpelnienia taid.j z rubryt.

2, Jerefi poszaz.s6lne lublyki nie zDajduja r koDhletnt'! pEzyPratku
za8€oaoxlnia, Dalety rp ise6 irl. dotycryi.

3. Oloba Etladrjqca o6yj'adcz.Die cboxiqzana lelt ol(r6ati6 plzFaloinoj6
po8zczeg6Llych skladDilc& lajqtlttrt'ch, docbod& i raboriezan do r3jqrtu
odrebnego i Dajattu obj€tego ulieiakq Fsp6lno6cia ejqttdr.

4. Ogyiadczeri€ o stanie Ellqtkoryr dotyczy Eajqtl.u r tlalu iua graDr.ct.

5. o6,iactcz.Die o st!Ej.. rajattdlE obejluj. !6l,bi€, vielzyrclno6ci

5. 1, czgrici A o6siadczenis zar,arte .q inforElcj. lahe, ,ctl6ci A z16
inf olracje ni€jarne dotyczqce a&eau za]li.szkeia llltdajqcego
oSeiadcz.ni. olaz Eielsce potor.niE n1€nch6olici.

czq6i A

Ja, ni zej podpisany (a).

(iniona i nazwisko

or:az nazulEko rodo{e )

urodzony (a) . .2 .c. . . C.r.

L t;4 9,:/"-*

!.9.3.1.. ll4aa,., n, .e,

(niejsce zatrudDienia, stanot isko lub fur*cja) po zapo2naniu sie z

przepisami ustary z dnia 8 narca 1990 r. o sanorzadzie qminnlrn (Dz. U. z

2ot1r. poz. 187s), zgodnie z art- 24h tej usrary osriadczam, Ze posiadan
pchodzace ir sltad mal2enskiej wsp6lnosci majEtkowel Lub stanowiace n6j
n'ajatel odrebny:



I

Zasoby pienie2ne

- srodki pienie2ne zqronadzone w walucie polskiej: ....&,1

- Srodki pienie2ne zglonadzon€ w {alucje obcei. ...,A/LI

rLly.*1.

4c.47.*1

eh* r\

..d..ob.(y.+V

vu.1.{cnF....

- papiery uartosciowe: ....:1lvL\

II.

1. Dom o powier:zchni xi.,bh*t . m'z, o warto6ci:

n'1, o wartoaci: , .+kl42. Uie6zkanie o powierzchni

tytut prawny:

3. Gospoalarst$o rolne:

rodzaj zabudoly

tYluI Prauny:

Z tego lytulu osiaqnalern(etam) , lcku ubieg.ly,n przych6d i

doch6d w wysoloscl

{. Inne nieruchomosci

rodzaj goEpodargtra , ,* .dr'.1.,1.^r/.

* /o(y"+7

tytu] prapny:



tytul piamy:

rtl.

.elr./.y."y.

1. losiadan udzialy w sp6tlach handtowych z udzratem qoinnych os6b prarnych
lub przedsiebiorc6w, w tl6r:ycb uczeslnicza, rakj.e osoby _ naIeZy poda6
-liczbe i enirenra udziat6w:

.....0*..lc.ty.na.

udzialy te stanowia paliet lriekszy ni2
t.

... ... tuL. 0kl+1.,/"/

101 udzial60 w sp6ice:

z tego tytu-]u os iagnalem ( elam) a roku ubieglyi doch6d wirysoko6c.i:

.a^i.,h.fuaa..

2. Posiadam udzla
enitenta ud2ia]6w

iy w j-nnych sp6]kach handlo&ych - natezypoda6 ticzbe i

il &/,7,,y

Z tego tylulu osiagnEten(elan) w roku ubjegtlm doch6d " wysokosci:

^*..tb/7.7..
IV

1. Posi adam akcje w
Iub pizedsrebiorc6w,
i cmitenta a]rcj i:

sp6tkach handlowych z udzialem qninnych os6b prarnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby , nateZy poda6 1ic;be

't t.,rl)r.Qv.,7



u l+Q.*1
Z lego lytulu osiagnalen(9]an) $r r:oku ubiegtlan doch6d w wysokosci:

akcje te slanowia pakiet iekszy ni2 109 akcjr H sp6tce

Nabyleh(an) (nabyt m6j nat2onek, z wytaczeniem mienj-a przynate2nego do jeqonajatku odrebnego) od skarbu pansbra, innej parrstwowel osoby prawnej,jednostek sanorzadu terytorialneqo, ich zwiEzl6; tub od komunatnej osobyprai.nej lub zrlazku netropo.l-ita I nego nastepujace nlenie. kt6re podlegatozbyciu Il, drodzE pr-zerargu -nalezy podad oprs mienia i date nabycia. od
koEo: . . .'ll-ta, d.r:7 a -.arltt

Prosadze dzialalnosc aospodarcza (natezy podaa fome prawnai przedriot.

dzialarnosci) : .. r'*.ilc| :1 <,r,r

2. Posiadam akcje u rnnych.spo]kach handlowych - naIeZy pocla6 liczbe j.

emirenra akcj 1 , .. txl..e(e!"/'y

VI

- r,r6lr6lnie z innlani oEobani

Z tego tytulu osi aqDqten ( e] am) w roku ubiegtlan doch6d EUysokosci:



Z tego tytutu osiaqnalen(etan) w roku ubieglim przycha,d

i doch6d w wysokosci: ... tltbt4e''7
alnoScia gospodarcza lub jesrenprzedsrajicietem
j.ej dzialalnosci (nale2ypoda6 forme prawna i przedmior

. tw,4t t*y

1w '*l,t^r

w sp6]kach handlowych (nazwa, sledziba sp6iki): ..a.,x$tqur7

2. Zatzadzarn dzial
pelnonocnikiem taI
dzialalnosci):...

- wsp6lnie z innymi osobami

Z lego tylulu osiagnqlen(elam) w roku ubieglym doch6dB wysokosci:

VII.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiecly):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedv)

jesten czloDkien komisji rewizyjnej (od kledy)

Z tego tytulu osiaqn4tem(elan) w roku ubieqilm doch6dw wvsolosci:

VIII.

Inne dochody osiagane
zarobkowej lub zaj e6, z

!yt u1u zatrudnienia lub
kaot uzyskiiqanych

innej dzialalnosci
z kazdego tytulu:

c.T nfu./"w. .. 1/ f.8 4.1/. . . . . . . . Li. h n,t ^r. ...? I (.v: .j.



IX

Skladniki lrlienia ruchomego o wartosci powy2ej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadku polazd6w hechaniczDych nateiy poda6 narke, rnodel .i rok produkcjt):

&!t.u......a.

t.

Zobowiazania pieniezne o i,lartoscj powy2et 10.000 ztotych, n t),n zaciaqnieteIredyty i po2yczki oraz l{arunki, na jakich zostaty udzietone (wobec kogo,
ir zwiazku z jakin zdarzeniem, $ jakiej wysokoscj):

..:tw.,iltt.:1tt7.



Powyzsze o6$iadczenie s*1adam 6wiadomv(a), i2 na podstaw-ie art

233 5I xodeksu karneso za Podanie nieprawdv ]ub zatajenje prawdv grozi kara

,t t.- /l4h Cq 7/ lt ti '("/./.,,t-

(miel scowos6, data) (podPis)

pozbawienia rolnoSci

..'4o*r.,.a 4+.....


