
oSwrADczENrE MAJATKowE

radnego gminy

.., dnia .
S 27, Ui. 201$

3. O.cba .khahjlor o6rirdcsenic cb.i.illanr jest olc.61i6 prrf'DrleiDo66
polzcz.g61aych lkla&rj.koi{ D.jat}oryoh, dochod6w i zcboyitzai do najrtku
o&.ba.go i r.j.tlu objet go r.Ii.6.tr ''p6r!o6cj.t Djrtlo'l.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja , Lonkletnlr przypadku
ztrtosor.nia, as1€iy rpisai 'Eie atotyczy,.

4. oii.j.a&zenie o rtani. lajatl.ory! dot!'czy o.jatl(u y k!!ju iz! gEanic..

1. Osoba stla&jaca ossiadczenre obosiazana l€st do zgodn€go z plarda,
stalaDnego i zupelDego qpelnienia kaidel z lubryL.

5. Oari.dcr.ni. o rt ni. Dljqttort! ob.jurj. t&.ai.i r.i.!tlt laoaoi
pi.aiai!..

6. w cze6ci A o6-aadcz€n1a zawatte Ea anfolDacle jame, {cze6ci B za5
lnfolDacle nrelawDe dotyczace ad!€au zaDieszkania skladajqcego
o,iwiadczenie o.az Dael6ce poloi€nia nieluchoao6ca.

(imiona i nazwisko

oraz nazwlsko rodore)

fl03
I

(miejEce zatludnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepiBami u6tairy z dnj.a 8 malca 1990 r. o samorzadzie gminnfn (Dz. U, z

20L7r. 9oz. 187s), zgodnie z art. 24h tej ustawy osriiadczam, 2e posiadan

wchodzace w sklad natzenskiej ,sp6lnoSci majatlowej lub stanowiace n6j
najatek odrebny:

'''..'......',..,,..''.....,,,,-,-,,]

czE66 A



- srodki p-ienie2ne zsronadzone w walucie polskiej:

tl.t:..D.QL:/.Q.

- 6rodki pieniezne zgiomadzone w walucie obcej:

p,o CZY

- papiery e,artosciowe:

)fv cz

II

).1r. l-rom o powlerzcnnl: ..../- l.l

tytul prawny:
l
L

2. l.lieazkanie o powierzcbni: nf, o wartosci:

tytul prawny:

3. coBpodara two rolne:

rodzaj sospodarsLua, ...,'.1-i.1......., powierzcruia: ......

rodzaj zabudoey:

z iego Lytulu osiagnalen(eiam) H rokD ubieglym przych6d i

4. lnne nieruchoroScl



tytu] prarrny: .....

III

1. Posj.adan udzialy !, sp6]kach handlo!,,ych z udzialem gninnych os6b plawnych
lub przedsiebiorc6lr, w kt6rych uczestnicza, tsekie osoby - natezy poda6
Liczbe i enitenta udzial6w:

I,/.t.F....Dory.QY.

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy ni, 10t udzia]6w w sp6lce:

Z tego tytu]! osiagnalenlelam) u r.rku ubieqlyn do.h6.l hwysclcSci:

EZY

2. Posiadan udzialy w innych sp6lkach handLov,,ych - naleay poda6 ticzbe i
emitenta udziai6w

ll{E...r.aIye <.Y..

IV

1. Posiadam akcje w sp6]kach handlowych z udzialen gninnych os6b prarDych
Iub przedsiebtorc6w, r, tt6rych uczestniczq talie osoby - na1e2y podac Iiczbe
i .mit.nta akcj i:



E.DoT.vez
z tego tytulu osiaqnalem(elaml h r.ku rbjegiynL dcchod Hysok.Scr:

emitenta akcj i :

E DD-TYOZ v

vr.

dzialalnogci )

osobrSci.......

- l,spi6Lnie z inoymi oaobami



Z tego tytulu osiqgnalern ( elan) w loku ubieglFr przych6d

: Z.t1 .. - I : .:7e.l.rl ,i,li r-Ler

l:: a:, r L:( ,: ,..

V.r.e..opry.czyisri::.re.....

Bsp6lnie z imlmi osobani

VII .

- jesten czlonkiem zarzadu (od kiedy)

- lestem c?lonkiem lomisii reulzytnej (od kledy):

VIII.

.....c().]c:(jl).J'.1]]q.a:.
zarobkowej lub 2a, ea, z



zobowiazania pieniezne o waltosci por{yzej 10.000 zlotych, t"r tym zaciaqniete
kredyty j. pozyczki, oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
H zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej rysokosci);

x

rx.

zvy.t.E. 
. .p.q.r.Y s



lowyZsze o6wiadczenre slladam Swiadorry{a), i2 na Dodstawie art

231 S 1(odeksu karnego za
pozbaqaenia .lrcScl -

. a. -:..i:',,...l: r .,] . l'. . . .. .i.

(rl et s..wcS c, data) (podpis)

podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara

Qad& l)nno.


