
, dnia :
(m erscowosc)

l..,waga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawctq, starannego i zupelnego
wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym peypadku zastosowania, nateiy wpisac Ddotvczv".

3. osoba skradajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynale2nosc poszczeg6lnych skradnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzad do majEtku odrebnego imajqtku objQtego matieiskq
wsp6lnoSciq maiAtkowa.

4. O6waadczenie o stanie majEtkowym ctotyczy majqtku w kraju i za granica.

5. Oswiadczenre o stanie malqtkowym obejmLrje rowniez wrerzytetnoscr prenietne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq inlormacje jawne, w cz96ci B zas informacje nieiawne dotyczace
adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo:enia nieruchomosci.

czqsc a

Ja nrzel podprsany(a)

urodzony(a)

(,mrona 
' 
nazwsko oraz n.&sko rodowel

w :\1.: 1.

i iir: rr l) .ir. .\ .. \\, .
(mieJSce zatudirena, st!.owsko ub funkcJa)

pozapoznaniusiezpzepisamiustawyzdniaSmarcal990r o samorzadzie gorinnym lDz U 22C01 r Nr 142
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. paz.220 Nt
poz 1806). zgodnie z art 24h tej ustawy oswia 2e posradam \lchodzace w sklad malzehsk el wspotnoscr

. poz 558. Nr '113 poz 984 Nr 153 poz 1271 i Nt 214

Zasoby pienie2ne

- (rodkr preniezne zgromadzone w walucre potskiel

- Srodkrpien ezne zgromadzone wwalucie obcel

- papiery wartosciowe:

na kwote

II

1 Dom O powrerzchni

tytulprawny

OST,JIADCzENIE MAJATKowE
radnego gminy



2 I\rieszkanie o powierzchni , o wartoscr

tytul prawny:

3 Gospodarstwo rolne

rodzaj gospcdarst\vs

4 lnne nreruchomoic

PowiezchnLa .Lr.l,,r.L.

t)1ul prawny

udzraly le stanowrq paklet w gkszy n Z 10% udzralow w spolce

Z tego tytulu osrqgnqiem(eam) w roku Lrbregiym dochdd w wysokoac

2 Posradam udzraly w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzi2l6w

Z teqo lytulu osiEgnqieni(Qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci

1 Pos adam akcje w spdlkach hand owych z udzralem gm nnych os6b prawnych lub przedsieb orcow w kto

rych uczestnrczq tak e osoby - naLezy podaa iczbe i emitenta akclil

akcle te stanowrE pakiet wlekszy n z 10% akclr w spolce

r^d-: ',1_.' i^w

tytul prawny

Z tego tytulu osLegnElem(elam) w roku ubiegtym pzychod i dochod w wysokosci:

I L_\

Il.
T Posiadam udzialy w spdlkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsrebiorco* ', .::

rych uczestniczE takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:



Z tego tytulu osiEgnElem(glam) w roku !biegtym dochod w wysokosci:

Z teqo tlrtuiu osjqgnaiem(eam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl moj matzonek z wytEczeniem mrenia przynateZnego do jego majatku odrQbrego) od
Skarbu PEnslwa, innel pahstwowej osoby prawnej. jednostek $morzEdu terltoriatnego ich zwiqzk6w tub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie kt6re podtegato zbyciU w drodze p.zetargu - natezy podaC
opis mienia idatQ nabycia, od kog

1 Prowadze dzialalnoac aospodarcza (natezy podaa forme prawnq i pe edmiot dziatatnoscrl

-osobiscie il.rr.Ili,rr,r!,..i\t)iltj/../,riL,r,\,i /r..1(t/:i itij,,ia

Z tego tytuiu osiagnalem(Q{am) w roku ubiegiym przych6d I dochod w wysokosci

2 za,qdzam dzlarar.oacrq gospodarczq rub jestem przedstawicierem pelnonrocnikiem lakiej dzialarnosci (na-
lezy podac formq prawnq i pzedmiot dziaialnosci)

Z lego rytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): iL ()ri\\,i, /L i,..1, ,/,,j,i.1.., i: r r,,rii.,( r{/

-jestem czlonkiem zazad! (od kiedy): .L i,... fa rr Lr.i .t,.1jj:

w:drwyroi.iy paez *w rg.rom pr udosrepnr.ny przez LersNexs

t"
2. Posiadam akcje w innych spotkach hand owych - nalezy podac ticzbe I emitenta akcji

)i/!\lnr i.1 l /i i., n.\i:

- osobiScie

* wsp6lnle z innymi osobami

v .



-lestem czlonkem rady nadzorczei (od kiedy) : r (.r\./\

-lestem czlonkrem komrsl rewzylnel (od kledy) ,. .t,,i..,

Z tego tytulu osiEgnaiem(elam) w roku ublegtyr. doch6d w wysokosci i : , ii.j.r i :,. \

v t

lnne dochody osiEgane z tytulu zatrudnien a iub innel dzratatnosci zarobkowej lub zaj?a, z podan em kwot
uzyskiwanych z kaZdeqo tytulu:

Skladn k mtenra ruchomego o wartosci powyzej TO 000 ztotych (w ptzypadku pojazd6w mechanrcznych naLezy
podac markQ, modet I rok produkcli)

' 1. ,' ' \lli) I iirr

I !1, \(, \'rrr - llrll

ZobowLEzania pienrQzne o warto6ci powyzej 10 OOO zlotych. w tym zacrEgn ete kredyty i pozyczkioraz warunki
na lakich zostaly udzielone (wobec kogo w zwia3ku z jakim zdateniem, w jakiej wysokosci)

(.:crt irLao:eczni 3S (izv:ar.r'ce 5a< a:A; 4l 9-:!

tx.

r \i) \\,. \( rL) tiil:1,:0rr-r.

x.



Y

Powy2sze o6wiadczenie skladam swadomy(a), i2 na podstawie art 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci
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\\ t. . lr irl :')l .
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