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oSwaoczENrE HAJATKowE

radnego gminy

?ota cresi$o 6{tr,a
czEgc A

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazeiEko

oraz nazwisko rodoue )

J€i61j. poszcz€96l.ne rublyhi. nie znejdujq x tonk!.tltE prr).psdku
zastosd.nit, Da1.ty wpi€a6 rpjlc ilolycly,.
o6cba sLhd!jaca oli{iadczenie olroeiazana leEt oh!€61a6 p!r}maleiro66
poEzczeg6lDych Ekladalkd, !a jetidycb, dochodof, i zobdirzen do Dajqttu
odrrbD.go i cjquu objct€Eo !.li.isk. xsp6Lnoicit [!jst](o{q.

4. O6*j.adcz.Die o stanie aajqtl.c{)d dotycry Ejqttu { Llrju iza gltnica

1. O6oba aLladljaca oiwiadczenj.e obdiazana j.Et do zgodn€go z plaEdq.
ataEann€go i zupelnaqo w]?elnieDi. kardel z nblyk.

5. oi,ildcrenie o ltanie lljqt,,rortta (,bajDuje !6tinte,,ierryt Laorci

6. w cze6ci A oiviadczenia raraltr sa 1nforrrcj. jarne, t{ cze6ci B za6
infotuacje niej.rne dotl'crace a&eEu zaDi..zklaia Ekl.r&jqcego
o6piaclcr.Di. daz liellce po:Loi€na. nierucbc.oEci,

. ?r$!.4!t".")9.

. . . .4!,t?,t15.1. .

<esxpg}+ ..

ll az, la rnotace

(niej 6ce zalrudnienia, stanouisko tub funkcja) po zapoznaniu si e z

przepisani ustawy z dnj.a I marca 1990 r. o sanor:zadzie qninnyrn (Dz. U. z

2O!7r. pdz. 18?5), zgodnie z art. 24h tej usta{y oSHiadczam, 2e posiada,n

wchodzqce r sklad natzensliej }Jsp5.lnoSci rnajatkowej lub stanouiace n6j
,naj at e k odrebny:



I

Zasoby pieniezne:

6rodki pieniezne zgromadzone w walucie po-lskiej:

- Srodki pienie2ne zgronradzone r Dalucie obcej:

li,E Drt.tY

taa- o<'tr'pr

,19fi,.

- papiely wartoscioire:

1. Dom o posierzchni: l),9 oo;r'tuz "

II.

doch6d !{ wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

tytul prawny:

2. llieszkaDie o powierzchni: m'], o uartosci: lo.0&.-

tytu] pra!{nyl .ft,."*):.{tF}.qlgl. 7- ,oN't,

3. GoBpodarstiro roln€:

rodzaj gospodarslwa:

Itc p-tw,a

tytui Pral^,ny

Z tego tytulu osiaqnaten (e] an ) w roku ubieqlynL przych6d i

li'& PY--gt

po,ierzchnia: . .tiiFr*tn"., . MEtFly*!. . . l !, 1 r 1

rodzaj zaludowy:



1. Posiadan udzialy r sp6]kach handlowych z udzlaleh qminnych os6b praimych
1\rb przedsiebjorc6w, w kt6rych Dczeslnicza, lakj.e osoby - nalezy poda6
Iiczbe i emitenta udzial6w:

. |)f .re!-lq.

IIT.

udzialy te stanowiq pal<iet x_iekszy niz 10t udziai6w w sp6rce:

Z tego tytulu osiEgnaten(elan) n roku ubieqtlan doch6d w wysokosci:

I Lng cie r-

Ut Irrro,t

sp6lkach handlo{ych z udzia}en gllinnych oE6b prawnych
u kL6rych uczestniczq takie oEoby - nateZy poda6 liczbe

llre.*:1n-^1

Pr.o'rya1

Z tego tytutu osiagna.]en(etan) w roku ubiegtl.n doch6d HHysokosci:

........ .. .ttc.eflg-r ........

2. Posiadam udzialy1, innych sp6l.kach handlowych - nalezy poda6 ticzbe i
emitenta udzla]6w

.U:{.5cY

IV

1, Posiadam akcj e vi

lub przeds iebiorc6w,
i emitenta akcji:



akcje te stanovriq pakiet wiPkszy niz 109 alcji w sp6ice

Z tsego tytulu osjagnalen (elarn) w rolu ubieglym doch6d w ysokosci:

1,,-. oo,to?7

z tego tytulu osiagnalem(elan) w rolu ubieglyn doch6d wwysoko6ci:

...... L+..4rn*:,

..0e.r*.p.rr

Nabyien(an) (naby] n6j na]2onek, z wylaczenien mienia pr2ynatezneqo do jeqo
najatlu odrebnego) od skalbu Parlstna, i.nej panstwowej osoby praNnej,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zwiazk61d tub od Ionu.atnel osoby
prawnej lub zwiazku metropoli!a1nego nastepujace nienie, kt6re podtegalo
zbyciu e drodze przetargu -natezy poda6 opis ndenia i date nabycia, od

Qt+".:rrrr

2. Posiadan alcje !i innych sp6lkach handl-owych -
enilenLa akcj i:

nalezy podaC liczbe i

(nalery poda6 forme prawla i plzedmio!

vr.

1. Prowadze dzialatno66 gospodaicza

dzialalno6ci)

otsin.firy.c{l t{stqtl. I lir I [l i fri i41irf,

T*,,,

- wsp6lnie , ir,r'ry.i orol..i ... l[.,.P

kogo :



Z tego ty!u]u osiqgnalem { e}an ) !i roku ubiegi}4n przych6d

2. Zarzadzah dzialalno6ciq qospodarczq tub lestenprzedstawicietcn
pelnornocnikiem tal.iej dz.ialalnosci (nateiypoda6 forne pravrnq i plzedmiot
driatalnoSci )

0c }I:.o."r..

i doch6d w uysoko6ci:

- wsp6lnie z lnnymi oEobami

13.!.9trw..

l+. &lr
Z teqo tytulu osiaqnaien (elam)

llc
w rolu ubiegly1n doch6dr wysoto6ci:

Fltll.....

\IrI,

I,l sp6lkach handloi{ych (nazwa, siedziba sp6}ki):

........c.rq.+II.Tr.........

- jesten czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

..&.+,xtr.
jestem czlonkiem rady nadzorczel (od liedy) :

P*. plsr
- jesten czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.........P}.1':1|?. :........
Z tego tytulu osiagnalen{etan) w ro}u u.bieq}ym doch6d tr wysok06ci:

.0le.Isnsl
YtII.

Tnne dochody osiagane
zarobkowej lub zaj e6, z

zatmdnienia Iub
kwot uzysklranych

{.no 6,"rrr, {qw*.4,'{1&f Dien 5.l.QQr..

innej dzialalnosci
z ka2dego tytulu:



tx

Skladniki mienia ruchomeso o lrartosci powy2ej 10.000 zlotych (n€chanicznych
Przypadku pojazd6w necbanrcznych naIe2y podaa harle, modet i rok produkcji):

.V.oturr,l ec* y'J.....|tel*L.,.. 
.

x

ZobowiEzania pienie2ne o wartoSci po{y2ej 10.000 z}orych, N ty:n zaciagniere
kredyty i pazycz!{i araz !,arunki, na jatich zostaly udzielonc (vobec kogo,
w zuiazku z jakim zdarzenierD, w jakiej {ysokosci):

...... .lttl .E+'t .l.tqy,r.. .. tg. 5?o_,Cr

b 0l.o(.1,o .. Ufrqc!.r..?etA. .



pozbawienia wolnoSci.
233 S I Xoaleksu karnego 2a podanie ni ady ]ub zatajerie pravdy grozi kara

. fnrra,.',g. drruir- 
. . . .ll!.?11

h\-, &J,tt(mlej scorol6, dala) (podpis)

Powy2sze oswiadczenie sXladarn jHiadomy (a) , iZ na podstavrie ar-t.


