
oswlADczENtE MAJ4TKOWE

radnego gminy

1 4,::liq. 2.. *,. tQ r,k/fi,

2. Jcieli polzczeg6lne .ubryLi nie zD.jdujq " k@l!e t!),l pr'ypraltu
\.aatotdania, naloiy rpiaai iat. aiotycryi.

3. oloba shladajaca oiriadczenie obdiqzanr j.!t otre6li6 plrl,Drlcrno6c
po8zcz€g61Dyclr akladnik6w lljqtl.o*ych, dochod6r i zcDorirzsri do Elrjqclu
odlelrn.Eo 1 lajattu objatego ltalreilla esp6lnogcia arjatloBa.

1. oroba Etlad..jqcr o6triadczeDle cborirrans j€rt do rgodn.go zplat,da,
stalannego i zupelnego l.)'r,.lDienia tar&j r Eubryt.

{. oiriadczenie o atanie Dajattdid dotyczy lajqttu w traju j.Es granica

o6xiadczeDia o stanie bajqt]<oEtd obejDuje r6wnie, wi€rzyt.lno,ici

6. w ctejci A o:ir,irdc:.aia za{a!t6 sa iafollacj. jrh., xcreEci B ra6
iDfoEacje niejltrne dotyczace !&€Eu zalieEzhsria stladajrc.go
o6riadczenie olrz Dj.e jsce poloi.Dia Di6.ucboo6ci.

5

czq66 A

Ja, nizej podpisany (a),

{ imiona i nazwisko

oraz nazwi.sko rodo,e)

ral*fu*gl -faa

urodzony{e) .....Ztr..af.. n!.0. ).r 2o.,6.[n

(niejsce zatrudnienia, 6tanowiEko lub
przepj.sanl uslayy z alnia 8 narca 1.990 r.
2OLlr. poz. 187s), zgodrie z art. 24h tej
wchodzace w sklad malzenskiej wsp6lno6ci

majatel odrebny:

Ke,ru67r*t 4:.115.. . k.tg
f,poty'e 2'. oQ qf,- y'ro.u1

't'. "" -",'

' ,/ l,<l t4 { eJs.''

funlcja) po zapoz.aniu sre z

o samorzadzie gm-innlan (Dz. U. z

ustary oSriadczard, ,e posiadam

najatlowej lub stanowiqce n6j



I

Zasoby pienieZne:

- lrodki pienie2ne zgromadzone w walucie po.Iskiej:

papiery warto6cio,e a47.4<

4{ooo /,,'

- 6rodli pieniezne zsromadzone w ualucie "r""t, . - .l%i .&. .$.V,

ua/l.r{

k4ate; . . . 7.2<(

......... ...2*l

.4/r7/
II.

1. Dom o poei€rzchni, ..r'.42......... ,oz, o xartosci: -.-..y'1Q...e-e. O....

.arZ.erzuoi
2. Mieszkanic o powierzcbni: ..... n'?, o ,arto6cj-

4L4V:
3. Gospodarst\ro rolne:

rodzaj goBpodar6twa: tA1*<...., powierzchnia: .. 2r.P...4-4.

o warto6ci: ....f?...0-9?,......

ro.lzaj zabu.lovy: ,1k4#, 7r.Vzdl.z*-
,fu/.,,??rat

Z tego tytulu osiqgnaletn (e] an) w rolu ub.ieglym przych6d I

dcch6d w ,ysolosci: z-(-

4. Inne nlerDchonoSc]:

,411< 4r/.{"2t...

,?Pre.. dulr""t.(



tYtu] prahry

III.

d+/d4y,..

/"?v.

e/./.--."' ./..f.

/?4(

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziaten Eninnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6w, H kt6rych uczestniczq, takie oEoby - nateiy pocla6
Iiczbe i emitenta udzia]6w:

d>t6?f,

udzj.aly te slanolria paliet ujelszy ni2 10t udzia]6w x sp6tce:

.711<. '/'{y.v.

Z tego tytulu osiagnale,n(etah) !,r roku ubieglym doch6d ,lrysokosci:

d,q,,r/.

2. Posiadam udziEty i{ innych sp6lkach hand}oriych - natety podaa ticzbe i
en'itenta udziat6H

a7.1<

ataLy

z tego tytulu osiagnalem(etan) B roku ubieg]yn doch6d H wysokosci:

IV

1. Posiadan akcj e w
lub przedsiebjorc6w,
i emit€nta akcj i:

sp6]kach handlowych z udzialen gminnych o66b prawnych
u l<t6rych uczesrnjcza takie osoby - na]ezy poda6 ticzbe

z?Z{. P.ht6+:V.,



akcje te stanowi4 pakiet wiekszy ni2 10E akcji w sp6ice:

......?1-/9 dtZ..-,
z tego tytuiu osiagnalem (elanl)

"""" " "21<' n'"tg?
w rolu ubieglyn doch6d w wysolo6ci:

2. Posiadaft atcje $ innych sp6ikach handlorrych
enitenra ar(ci i:

4r/.7.V

eblV*V

- na1e2y poda6 ]iczbe i

.....4??4(.

Z tego tytulu osiqgnai en ( elam) w rolu ubieg])d dochod t,wysoko6ci:

. . ..??!€. .

Nabytem(am) (naby] m6j malzonek, z wylaczeniem mienla przynate2nego do jego
majatku odlebnego) od skarbu Pansrna, innej padsrsowej osoby plawnej.jednostek samor:zadu terytor:ialnego, ich zwiazk6ir Iub od konunatnej osoby
prawnej lub zwiazlu metropolitatnego nastepujace mienie. kt6!e podlegalo
zbyciu s drodze przetargni -nate2y poda6 opis mienia i date nabycia, ocl
kogo :

VI

dzialalnoSci):

a/etV.,-..V.'.....

/ru'!.l/rt/.V
1

......?".e..

Prowadze dzialaloos6 gospodarczq (nalezy poda6 folme praNnqi przedmior

.,.4.1n<....

........a174(.

- wsp6lnie z imlmi osobami ..?<'c d"*/

.o./:/,trnl.t



z tego tytulu osiagnalen(elam) w roku ubieqrF przych6d

2. Zatzldzam dzjalalnoScia qospodarczq Iub lesrem przedstesicielem
pelnomocnikiem taliej dzralalnosci. (nalezypoda6 forme prawra i przedmiot
dzialalno6ci )

i doch6d w wysolosci:

VIII

. ,/h/s. . . alrid *t:..

.4?*.

. . .Za.(

z{o-/r^o'''"d tr

z<e#f.

de/VuVr:

d;+*t

- wsp6Lnj.e z innFri osobami .....1??i

Z tego tytuiu osiagnqlen ( elam) v, rolu ubiegl]rm doch6dw wysoto6ci:

l'fue

- jesten cztoDklem zarzadu (od liedy) : 4".{rft.rf

- jestero czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) t ....<?.<1. */l*{.,.

- jest€m czlonki€n ko'nisji re,izyjnej (od kiedy): ....2'.*k../e$.+7.

vrt.

Z tego tytulu osiagnalem(elan) w rolu ubieglyh doch6dH wysokosci:

...<z<i..d<./6*7.

lnne dochody osiagane
zarobkouej ]ub zal eC, 2

zalrudnienia lub
klrot uzysli\ranych

innej dzialalnosci
z lazdego tytulu:

2a-trz-- et ea.1.a.+. . . {?. 13. /,,. ! I
e. "/ r.<"r.) :,- L.'. . 17 p.{<< e+

tt- //-* t'

2

. . .y t !zl4 c..- *- *. . f .1.7 .2. Z . 

"T.
,.t z< ay"/aly'"n nr< j Z4/ ,7-

r sp6ikach handrowych (nazira, siedziba spdiki): . ..rZZc-.t&..eV.e;y:.



IX

Skladniki nienia ruchomego o waltosci powyzel 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadlu pojazd6N nechanicznych nalezy podae marlg, model i rok produt<cji):

x

2rue...{ll7.rq

Zobowiqzania pienjeZne o Bartosci powyzej 10.000 ztrotych, w tyn zaciagniere
kredyty i po2yczki a]raz aarunki. na jakich zosraly udzielone (wobcc kogo,
w zwiqzku z jakln zdarzenlein, w jakiej irysokogci):

,Pzt<. ...dcldn7 
".....



PowyZsze oswjadczenie sttadan Seriadorny(a), iZ na Dodstawje art

233. S 1 Kodeksu kainego za podanie niepraidy 1u.b zatajenie praedy groei karapozbawi eni a HoIDoSca.

. ?.,J0 *.: <.e. L, . . ..4..?, .0t,. /p ir //../, t o:4' ''"''"'t{
(miejscowoS6, dara) (podpis)


