
oswaDczENrE MAJ4TKOWE

radn€go gminy

A/rr-2,

4- O6wiadczenie o stanie lajat](oq@ dotyczy Dalattu, klaju 1za grahrca

1. oscba Bkladajaca o6wiadczenj.e obowiazana l€Bt do zgodnego zpraxde,
stalann€go i zupelDego r).pelnieDia }arde: z Nbryk.

5. o6t ir&t.ri. o rt Ei6 rrjrttoryr .D.j!uj. !6iraier,i.!4rt laoaoi
t,ieDigla..

6. w cze6ci A o6wiadczenia zawalte 6q infolDacje jaene, wczesci B za5
iDforDacje nielawne dolyczace a&eBu zalieszkania skladajacego
oliriadcz€Die olaz !ielsce poloieDi-a naeruchoEorici.

afnilJa, nizej podpisany (a) ,

(imio.a i nazwi sk6

oraz nazwisko rodoue )
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"aZ^,..t... . ..
lub funkclr, po zapo

h.a
ej sce zatrudnienia, EtanowiEko

przepisaml uatary z alnia a nErca 1990 r. o samorzadzie gninnym (Dz. 0. z

2OL1r. poz. 1875). zgoabtie z art. 2{h tej ustany o6xiadczart, 2e posiadan

wchoclzace w sklad nalZe]1skiej irsp6lno5ci naJatkowej lub stanovriace m6j

majatek oclrebny:

FAimhy-EAmwi6mq

fF or. or. mre i/,." .........J

2. Jeielj. poszczeg6lne tu.bryki nie znaldujq w konkletlta przy!,aillu
zastoaowania, nalery ppisai ,aie doryczy'.

3. Osoba atladalaca o6wiadczenie ob@iqzana jeBt okle!tuc p!2)ma1e zDodc

poszcz€g5Inych akla&i).ow laj qttorych, dochod6p i zotiorlj.aza,i do rajqttu
o&ebnego i Eajatku objeteqo aa]2ei6ka Fsp5lno6cj.q Dajatkowq.
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I.

Zaaoby pienie2ne:

- 6roclki pieniezne zgiornadzone w i{alucie polsklej ,../e-.qa./zu

//./z
- papiery 0arto6ciowe:

II.

1. Dom o povierzchni: i

tylu] praany:

2. Mieszkanie " n",r",,"*r 61, !1 ^,, ",^,r.n
iV. oas /.///

tyrul prawny: .....U./.41

3. Gospodalatwo rolne:

rodzaj gogpodaratua. ...,...........,-powi

2rodzaj zabudolry:

z tego lytu.tu csiagnalenlelan) q rolu ubieqlyn przy.h6d i

dcch6.l w wysokoS.i

po$ierzchnia: ...
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1. I'csiadam udzialy w spclkach handLowych z udzialem qni.ny.hos6b pramych
lub przedsiebiorc6w, w ktorych u.zestnicza, takie osoby - naLezy podaa
li czbe i emjlerita u{:lzra}aw:

?

z
Z tego tytulu osiagnatem (elan) w roku ubieglym doch6d v*rysokosci:

,/)"

2. Iiosiadan udzlaly innych sp6]kacb handlohych naIeZyp.,dac liczbe i
emitenla udzia]6$r:

,t ,t t €

Z leqo Lytulu osiagnalenlelan) w roku ubieqlym docha,d w rysokoaci:

IV

1. Posiadam akcje B sp6l}ach handLowych z udzialen gninnych os6b praunych
lub przedsiebiorc6i!, n kt6rych uczestnicza taki. oaoby - oaleiy poda6 Liczbe
i cnit€nta akcj i:
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2. Posiadae akcjer,, innych sp6}tach handloxych - nalery poda6 Liczbe i
enilenta akcji:

Z tego tylulu osiqgnqlen ( etam) v? roku ubiegtyn doch6d wwysokoSci:

/../tY.

Nabylem(am) (nabyi m6j nalZonek, z vrylqczenierB nienia przynale2nego do jego
majatku odr?bnego) od Skarbu Panstwa, innej parlstwowej osoby prawnej,
jednostek sano!zadu terytorialnego, ich zwiazk6ir lub od komunalnej osoby
praimej lub zwiqzku ,netlopolitalneqo nastepujace mienie, kt6re podleqato
zbyciu l, drodze przetargnr -na1e2y poda6 opis nienia i date nabycia, od

vt.

1, Plowadzg dzialalnosd gospodarcza (nale2y podae fonre prannq i przealniot

- $Ep6lnie z lnnyni osobami .....
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Z tego tytulu osiqgnElem (elan) vr loku ubiegitrn przych6d

i doch5d w e,ysoko6ci:

pelnonocnr klen takrej d,iaial11o6ci (naie2y pocaa f.

- eap6lni. z inoymi, oaobami ..

Z tego tylulu osiagnalen ( elan) w roku ubieql]m
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- lesten .21onk1em rady n:rdzorc2el (.rd

- I estem cztonkien konisii ylnel iod ki-acy)
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IX.

sllr.lnikj mi.nia:u.homegr) c sa:r.S.i Dowyzej I0.000 7lorycl, {mechanicznych
p:zyla.1ku o. a2.166 me.ha.i.zrych naiezy poda(: xLarke, 5o.ie1 i rok produkcjr) :

/9,

zobowiazania pieniezne o {artosci pory2ej 10.000 zlotych, w t}an zaciqqniete
kredyty i pozyczki araz warunki, na jakich zoslaly udzielonc (ltobec kogo,
w zriazku z jaknr zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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233 S l Kod€ksu karnego za podanie niepravdy lub zatajenie prardy grozj- kara
pozbalriglia

htrtZ.q ru(".brf
(miej scowosi, daca) (podpis)


