
oswlADczENrE MAJATKOWE

radnego gminy
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1

(imiona i nazlrisko

oraz nazwisko rodowe)

Osoba sttadajaca oS,iadczenie cbowiazana jest do zgodnogo z pla{da,
stalaDnego i zupeln€go La?elnieDia kazdel z lubryk.
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3

.Jei611 poszczog6lDe lubryLa nae znajduja w konkletD]@ plzypadku
zaatoaorania, nalery wpi.sa6 nEie dotyczyi.

czEsa A

Olobr .lhdrjqcr oarirdczenie obcniqrana j€at ohleati6plrynrl.rnoa6
polrcr.g61ayob lklrdnitol. Dljqtl.oq'ch, docbod6r{ i zcDol'iq!.ri do Dljqt}u
od!.bu.go i ujctku objrtego !.lieiske r!p6lno6ci. ujcttonr.

a. oari.dcr.ni. o rtlni. Dljatl(orl'! dotyczy Dajqtlru n knju irr qlrnica

5. Olrirdcr.ni. o rt ni. Drjqttor!,r cbejruje !6rni.i r.i.!ryt l,aoJ6i
pr.aiar!..

6. w cze6ci A oiwiadczenia zaralte sq ufohacje jame, sczeSci B zai
1Df o.aacl6 Diela,D6 dotyczace adresu zdieszkanla stladalqc€go
o6wi.adczenie olaz !aejsc€ polorenia nierucbc@o6cr.

kl

u,odzonyJ, 28 lS 4?6 &c/bontr

Z2i,',t ,t, ) ii*.ut,otr.., --1 r",,,,,/,,U/
(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja) po zapoznarrr s1e z

przepisami usrawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie qminnym (Dz- U- z

2Ar'7:- . paz. 18?s), zgodnie z art. 24}1 tet ustawy cSHiadczam, 2e posiadam

chodzace w sklad nat2eiskiet wsp6lnoaca nalar:koael lub sran.w d. ,i.l
mat a:ek od:ebny:

l[1"ffi**-1
iE zt. ot. zots I

.tu* 2,t €r



I

Zasoby pienie2ne:

- srodki pieniezne zero,nadzone i, r,alucie polslj.e1 : . . . . /A .4/.7."t.

- 6rodki. pieDig2ne zgromadzon

0.'r?.

.ar]..:.',a]:.s]:.:.. .,.,r,.1.9,, &

,r) t
1. Do'n o poeierzcho, ...rfr..3.. . m:, o wartosci: ..rrilO-.&S.n

.att*l!d-

II.

tytu] praHny:

2. Mieszkanie o povierzchni:

tytu] p.asny: . .. ... . ,. --:: . .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars

<:L n', owartosci: .."!t. *.$,

powierzchnia: . 2,lf [t1.... .

ch6d i

?

xodzaj zabudolry:

!Ytul prawny: ..

z teqo tylulu osiagnalenLle.]air) w roku ubie

doch6d B wysoko6ci: ....1

4. Inne nieiuchono6ci:

.. . dz/*-4r...... A,.?.Q. hx....

owartosci: . . /A *..2t,............



.....^r.tos.4 e{ c\.......tYtu] prawny:

III.

1, Posiadan udzialy !, sp6]kach hanctlowych z udzialem qminnych os6b praynych
lub przedsiebiorc6w, fl kt6rych uczestnicza, taki. osob), - naleZy pocla6
liczbg i eniteota udzial6w:

I
J..<. ,a/,.,*

udzialy te stanor,la paklet $lekszy Di2 109 udziat6w r. sp6}ce:

ot.l"..*-&ey:

Z tego tytulu osiagnatem l€lan) r roku ubleglyn doch6d irxysoloSci:

2. Posiadan udzlaly i,r innych sp6]kach handlorrych - nale2y podad ticzbe i

Z tego tytulu osiagnalen ( elam ) i{ loku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV

I
4?!: q*4*f

l. Posiadam akcje u sp6lka.h handlowych z udzialen qmjnny.h os6b pralrnych
lub przedsiebiorc6N, u kt6rycn !i:zestnicza rakie osoby naLe2y podaa ticzbe
i emitenta akcj i:

u8* 4e/rnn



akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10t akcji w sp6]ce:

.nl€. &z
2. Posiadan akcje w j.Dnych sp6lkach clloxych - nalery poda6llczbe i
emitenta akcj i: .......r1*..*.

ctt.l*-.*tfl..2<

Nabylem(am) (nabyl n6j nalzonek, z wyiqczeniem mienia przynale2nego do jego
najatku odrebnego) od Skarbu Pafistera, innej pailstwowej osoby prawnej,
jednostek sanorzqdu terytorialnego, ich zvriqzk6!, Iub od komunalnej osoby
piawnej lub zniqzku netropolitalnego nastepuJace mj.en1e, kt6!e podlegalo
zbyctu l, dtodze przetetg'u -na1e2y poda6 opis mienia i date nabycia, od

kogo: . .
t,

'"'a'!<-"&Sgx" "" '

z tego tytulu osiaqnalen (elan) v, roku ubiegtlm doch6d u sysokoscj.:

VI

1. Prowadze dzialalnoS6 gospodarcza (naIe2y poda6 forme prawna i przedmiot

dzialalnosci ) : .....1?l

ak.go.&.*t

- r{sp6rnie z iffiymi osobami ..*.h.*(r,ry.



z tego tytutru osiaqnalem (elam ) w roku ubiegl]4n przych6d

i doch6d w wysokosci: ......r.tt'P.

2. zarz4dzam dziaiaino6cie gospodarcza lub lesten przedstawicielem
pelnonocnikien takiej dzialalnosci (nale2ypodaa fo.me prawn4 i przedmiot
C ziaialnoS.r )

<.n2"

- wsp6lnie z rnnlmr osobamr ..,"7 *4.".ta

Z tegc tytulu csiaq.alem(elan) u rch ubreqlym Cochddw Hysokosci:

<rt!"...*arfl.e

VII.

I'i sp6lkach ltandlcwy.h (nazNa, siedziba sp6]kil :

{n r,-*..Q

- jesrem czlonkien zarza.lu {od ki

614

a.le
jesten czlonkrem rady nadzorczej (od k:edy)

a.!,c..xe4ry
- jestem czlcnkien Lonlsji reur rytne l (ocj k:edy)

"/),R.
Z tego tyiul! osiaqnalen(elan) w rokD ubieqlyn .loch6cl w NysokoSci:

atb..xo.
VIII.

In.e d.rctro.ly csiaqane
zarobkowej lub zaj ea, z

za:ruonienia I.rb rnnej dzia jalnoaci
kwcL uzyskiNanych z ka2.lego tytulL:

a.uu,t.. € ni\<i G. = ttir/ t{h'.r;t./ ..-.../.o3..a.(3,.?.2.a,t
. z (s.c".,tl*.. fie... 2.7.rc/ 6t P,'rer f = I 4t1, 

"8 
a, iatx :. 34 :HS J.



IX
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Powyrsze osria.lczenie slladat[ Eriadomy(a), iz na podstawie art.
233 S 1 (odeksu karnego za poalanie
pozbawie.i a hotnoscj .

,k1a4d- .45.a1 )qt(
(mi ej scowos6, dara) (podpis)

lub zetajenie prairdy glozi kara


