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radnego gminy
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3. osoba slladalaca oSniadcz€Die oboniazana t6at ok!e61i6 plzynal€inosi
poszczeg6lnych skladnik6w Dajqtkowych, doehod6w i z.bowiqzai do lajat].u
odlebnego i Ealetku cbjetego aalrensk4 wsp6lnoriciq Daj4t)(osq.

2. Jeiela poezczeg6lne rubryki nie 2nalduta e konkletDta prryp.dku
zastosowaDia, na]ezy upisa6 "Eie dotyczy".

{. o6ri..dcu.ni. o 3t:ni. aljqt}ory! dotyczy !.j.t}u y kraju ir. gElnice

1. O6oba Btladajaca o6{iadcz€n1e obowiazana jost do zqodreEo z pla,da,
staraDnego i zupetnego ,lpelDj.enia kaidel z .ubryk.

5. O6ri.aloa.ni,. o !te!i€ llJlt,.or..yr cb.jruj. r&al., ni.lryt ltroaoi
pi.nillD..

6. W cze6ci A o6wiadczenia zawalto sa infolEacjo jarne, Fcze6cl A za6
rnforuacte naela{ne dotyczaco aalt66u zaDi€szkania skladalac6qo
o6piadczenie oraz !aejsce poloienj.a nleluch@oici'.

czE66 A

Ja, nizej podpisany (a) ,

(imiona i nazwigko

oraz nazwiako rodowe)

uro.rzo,ry(a) . bl.-o?... 4.39.Q v.. , Zq.tpd.*
\IAoE'tr:Q|........@..nLnt..,

(mi.ejsce zatludnieDia, stanowj.sko 1ub funkcja) po zapoznaniu sie z

plzepisami uatarry z drj.a 8 marca 1990 r. o sanorzadzie gminnF (Dz. U. z

2la1r- poz. 18?5). zgodni. z art. 24h tej ustawy osvriadczam, 2e posiadam

wchodzace w sklad natZenskiej wsp6lnoSci najStkoirej lub stanoriace n6j
majqtek odrebny:
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Zasoby pienie2ne:

- Srodti pienierne zgronadzone w walucie polskiej

\ o . tgoo oo PJt'.

.l*trc u.lra

uip..d"\ry

II.

1. Dom o poi{ie

tytu] prauny:

2. Mleazka[ie o pouierzchni:

4^/t

m', o wartosci: ...

a*41
3. Gospodarstwo rolne:

rodza j sospodarsrw ", '.yl',t.vr.dtq):+ powierzchnra: . .ut.i , !i24. h.'-.
U

.... e,Eq9., oo9 {.p.s. I

rodzaj zabudowy: ......14^.1 ..

tytu] prawny

do.h6d w wysokosci: ...1.q4...a)3.r ).{.

w,a
t.14; d*{X



III.

.,<4'a.4i.
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1, Posiadam udzialy w sp6]kach handlonych z udzialen gninnych oa6b prawnych
lub przedsiebiorc6!,r, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - nalezy poda6
liczbe i enitenta udzial6w:

14&. e-4*a

4y

...1.t1c..

2. L'osia.lam u.l2l aly w rnrych sp6]ka.h handlokych nale2y poda. liczbe j
emi Lerta udzi.rla,u:

d"4*t

U"hrl

Z tego tytulu osiaqnalem(elarn) !r roku ubiegl),n doch6d w wysokoSci:
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...de..dflu1.
z Eego lytulu osingnilemlelam) k roku .rlricqtyn do.hod H ysolioSci

' 
"r/rl7

cnltcola akcj i:

#2..//e.E7

z teq. r:ytrlx csiagnalem(etaml H roku ubieglyr, dochall wwysokosci

l44F..cl<t4y7

Nar,yiem(ar) (nat,yl mdt ra]2onek, z wyiaczenien mienla p:zynaleznego do teqo
najatlu odrebneqo) od 5karbu laistwa, inre p;nstuoHel osot,/ prdwn€1,
jedncstek samorzadr teryt.,rial.ego, ich zwia?knw lub od komunalnej osoby
prawnej lub zuiazkLr nelropoliLajnego nastepuja.e mienie, kt6re podlegalo
zbyciu u drodze przeLargu -nalezy podaa opis nienia r date nabycia, od

.Lt*< . .

t- !rouadze dzialalnosa gospodarcza (nale2y po.larl lorme plawna i przedmiot
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dziatarnosci) : ......t*r.. e4-7

*i..do-\1

- usp6rnie z innyni osobami a"!! lo.Qy..f

*Q"r
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2. Zarz4dzam dzialalnoScia gospodarcza lub jestemprzcdsraq,icielem
pelnonocnikien takiej dzialalnosci (nalezypoda6 folrne prawna i prze&niot
dzialalnosci):

u__r7

z tego tytulu osiagnalem ( elan ) ir roku ubieqtyl przych6d

41/.

- uap6lnie z iDnFi osobani

Z tego tytulu osiegnalen ( elam ) w roku ubj.eglyn doch6d x flysokoscj.;

VII.

.a.It

jesLem czlo.krem z.rrzadu (cd kiedy)

dr4"(

/a': /47
- jestem czlonkiem rady nadzorc2ej (od kiedy):

.lta c

Z tego tytulu osiaqnalen ( e] am ) tr roku ubiegtyn doch6dw wysokosci:

a*kA(

. .r.t*. kA77
VI II

Inn-a dochody csiagane
zarobkowej lub i,ar ea, z

tytulu
podaDlen

zatrudnienia 1ub innej dzialalno5ci
ke,ot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

.di.d.o... wduwo 2no0,oo 7tN
.J
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zch.,{ia2a.r; pie.iez.e ., wartoS.r ,.(Jze, f -i-:ar: 2l.ry.i, 6 '-yn zaciaqnirie
lredyry 1 p.iyczki .t." a.Dnk,, na jai(i.t- zcstaly udzle1one (wobec kogo,
q zai4zkn z lalim ?da cnaen, u jakiej wysokoscll :
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Po\.ry2szc oswiadczenje skladan awiadony(a), iz na pcdstauie a.r.

233 5 I Kod€kru kaoego za podanlc Eiepret dy lub zetaj.nic prardy glozi krr.
pozbaxienia solnosci.
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