
trc..a.!

oSwADczENrE raJATKowE

radnego gminy

GBtr..u.o.w..

3. osoba 6xlsdajacE o6{iEdczenie cbo,itzraa j€Bt ohr€61i6 prz}'Dal..tnodc
poazczes6fnych slrladDlt6d lajqtrorych, dochods{ i roboriqrlrl do [ajqt}u
odrebnego i Dalqtlu &jet.go Dalt.n8La erp5hoiciq !.jctl.orq.

2. ;t.z.ti poezczeE6lne !ub!y).i Die znajdujq , LoDl!€tayr plryp..dku
zsalosoElnia. aaleiy wp iEa6 "aie dotycry".

{. Orif,i.dcz.Dj.e o st5Di€ ujet}cdlE dotyczy lrjqttu x rlaju iza glanicq

1. oscba skladajqca o6riadczenie obo,iqz.na j.st do zgoda€so z plrBda,
staraDDego i zupelnego Flpelnicnia kardej z :.ubryk.

5. odwiadczerlie o stanie Dajqttorlr cbejDuje !6*nae, wj.elzyt€Iro6cj.

6. W cze6ci A orieiadczenia zaBalte 6q j.Dfof,acle jarn€, ,czedci B za6
inforDacle !i€ jam€ dotycrac€ a.lre6u zatsiesztlnia atladalqcego
o6{iadcz€ni€ olau Dlejsc€ po}oiaaia ni.luch@o6ci.

czE!6 A

Ja, nizej podpisany (a) ,

(imiona i Dazwiako

IP" 4.f.t !: . .

oraz nazrriBko lodolje)

urodzory(a) .\1. sr.,.'*:).tl+*... fr{l.Q., .i.C u.L;.ci',i\''. ........
.t )\r"t."*tf.r.\.l.QS.l*. . LLr"rr,'{9.. t.){vic'.'.V''rY.cqv.\Y....... .. ....

\- s,
. v] . . Y. \- . ).1X*:=rvr,. f*"c-Li f *:.'&,,, . . t *. .fl*i.v-: r,1.,'. *'1
..... .... ....R(.ll\!^-?w.i.+\''.. .rrv'; l(' ".qV.Y'sl-. v 1....... ..
(ru.jsce zaCru&ienla, sta-noreiLko \lub funrcjal po zapoznan-J sle z

przepisamj. ustany z ahia I rnarca t99O !. o samorzadzie gldnny,rl (Dz. U. z

2o!7r. paz. L8?5), zgodnie z arL. 24h tej ustai{y osBiadczam, 2e posiadan

wchodzace w sklad mal2e6skiej wsp6lnoSci najqtkowej Iub stanowiace m6j

najatel odrebny:



I

- Srodli pienie2ne zgromadzone !? walucie polskiej:
. 5u [. tttsiL . t li-g"-rru. . . . .\, G. I.'r .. C i. .

',*.1

filr.'lftrb.cr-irst I

Zasoby pieniezne

1. Dom o powierzchni:

tuu..ridN!r!

\

- Srodki pienie2ne zgromadzone t, wa.rucie obcej:

rr

C r.\ tttr.:i. hc, t1':, o wartosci

m':, o war:tosci I

.. [uo.,o.q]

2. Mieszkanie o powierzchni:

Lytul pr:awny:

3. cospodarstrro rolne:

rodzaj go€podarErwa

o wai:to6ci:

rodzaj za.budo{y:

tytul prawny:

Z tego tytuiu osiag.Dalem (elam)

doch6d w wysokosc_i

4. Tnne nieruchorno6ci:

powierEchDiar

Q"ntl"ia .rf,i,orxrpiu

t,Tr

vr rolu ubiegrlan pr:zych6d i

t'r*e u*;1*

cur &iy{

- papier:y wartosciowe: .........

pon ierzchnia:



tytu] pravaly

rII.

1. Posiadan udzialy w sp6lkach handlolrych z udzralerD gninnych os6b prarnych
lub przedsiebj orc6w. w kt6rych uczestnicza! takie oEoby - na]€2y poda6
liczbe i enitenta udzla]6w:

udzialy te stanowia pakie! wiekszy n12 10t udzial6w w sp6ice:

81

Z teqo tytulu osiagnalen(€lan) !r roku ubieqlym doch6d t{r{yso}o6ci:

2. Posiadan udzialy H innych sp6lkach handloyych - nalery poda6 liczbe i
enitenta udzial6w: .....

...ri..!r-.ilrA$,'{Y

....s:.r.r..dp\uvL\r]....
.) \]

z tego tytDlu os.iqgnalem l elam) w roku ubieglyn doch6d w wysokosci:

IV

1. Posiadan akcle vr

lub przedsiebiorc6w,
i ehitenta akcj i:

sp6ikach handlo ych z udzialem gninnych os6b prawnych
H kt6rych uczestnicza takie o6oby - nalezy poda6 liczbe



akcje te stanonia paLj.et wiekszy niz t0E alcji 1", spblce:

Z tego tytulu osrqgnqlen(elan) !r roku ubreg]y,Ilt doch6d x wysoko6ci:

tle Ao\5.c,y

2. Posiadan akcje vr innych sp6]kach handlowych - nale2y podaC ticzbe i
cnitenta rkcj i:

Il
z tego lytulu osiagnal em ( elam ) w roku ubiegl)m doch6d wlrysolosci:

kogo :

-l/

1. Proiradze dzialalnos6 qospodaiczq (na]eZy poda6 fome prakTra i przedniot

dzialalnoici):

Nabyten(an) (nabyl n6j ma]2onek, z wylaczenien mienia przynaleznego do jego
najatku odieb,rego) od skalbu Paistwa, innej panstHowej osoby praHnej,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zwiazk6!i tub od komunatnej osoby
Prawnej Iub zwiazlu metropo.llta]neqo nastepujace nienie, kt6re podlegalo
zbyciu t' dlodze przeiargnr -nale2y poda6 opis mienia i date nabycia, od

VI

- vsp6lnie z inDlrni osobami



2. Zarz1dzam dzialalnoscia gospodarczq lub jesten przedstauicieLen
pelnonocnikiem takiej dziataLnosci (na]ezy poda6 forne prarmq i przedmior
d2iatalnoSci )

Ml'-t"'

E roku ubieqlym przych6d

- lrsp6lnie z inn),mi osobahi

Z tego tytulu oslEgnalem ( elan) w roku ubieqlyn doch6d w i,ysokosci:

VII.

li sp6]kach handlowych (nazxa, siedzjba sp6]ki):

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

- jestem czronliem rady nadzorczej (od kiedy) :

jestem cztoDkieri komisji rewrzyjnej (od liedy) :

z tego tytulu osiagnalen(elar) H roku ubieglyn doch6dx wysokosci:

Z tego tytulu osiaqnalem (elan)

i doch6d w vrysolosci: ........

LP.:rTrI" rriurtr"rlo
.Urel* urid"tre1o

ii,qse. qn+r.tt .?o\r\.

Inne dochody osiqgane
zarobkowcj 1ub zajeC, z

tytulu zatrudnienia lub
kwot uzysliwanych

innej dzialalnoSci
z kaZdego tytutu:

q\n't
ll i"i . drelo. .d\Wrr.../r.T5A., tt

- osobiscie

VIII.



IX

Srladniki riiienia ruchomeqo o warto6ci poryzel 10.000 ztotych (nechanjcznych
przypadku polazd6h mechanicznych nalezy poda6 narke, model i rok produkcji):

I.

Zobowiazania pienjezne o wartosci po,y2ej 10.000 zlotych, w tym zaciEgniet€
tredyty i po2yczki otaz warunkr, na jakich zostaly udzielone (eobec kogo,
,r z!r-iqzku z jakim zdarzenlen, w jaliej wysoko6ci):

m+e dsAfl



Poiryzsze oswiadczenie sltadan Swladony(a), iz na podsta,ie art.
233- S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprae&y tub zatajenie prawdy grozipozbawienia wo-lnosci.
r-{l\1(., , l(..1r:. I -\

''i\" .^'-'- l:'v'r'lt' 'I''r'':'
1millscowos6, dara) (podpis)


