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2. J.ie7! poszcz€g5lne lu.bryLr nie ,Ejdul. F koni!.tayD PrtyPadlu
zaatoadania, n.Ieiy Fpisa6 "D1. dotycry"

l. oii'i.dczenie o Btsnie Dajqtko,lr.r dot)'czy lejattu w tlaju iza gliEicr.

3. osob! sxlad.jqcr o6,iadcz.nie cbog,i4raDa l.rt ok!.'tlii przl'nafeiuoE6
posrcz.s6lr'ycb sllsaLdl& Dajetl.o5t'ch, docbod& i zobotrilzai do Dajqtlu
odtebaego i !.aj{t}u objlt€go uali.isLq ,sp6Lro6cir lrjatkor.c.

Oscba .hladljqca oi{isdczenj'€ obor.i4zana jeet do tgodaego z prasda,
atalalrD.Eo i z]rpelneEo rt?ehreni. kardej z ru.bryh.

5. o6,iadcr.nio o 6tani€ lajattot{]'! ob€jluje !6'Di.r,ierzyt fDo6ci

6. w czc6ci A oa{iedcrenia zaHarte sa j.nfotucja jarne, ,ct!6ci B ra6
itlfor[acje nietame dotyczqc6 r&esu zaDj..azktni! Ekla&jrc€go
o6piadc..ni. olaz Ea€jrce poloi€ri. ni.ncb@o;ca.

czE6C A

Ja, nizej podpisany (a) ,

(imiona i DazviEko

Ur/'ar/. Z*2,2,

oraz nazvriEko rodowe)
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,t *.../t&e.ar.,z 4//&4
iejsce zatrudnienia, stano\diEko lub funkcja) po Poznaniu s1e z

przepisami ustatry z dnia 8 r6rca f990 r. o sanorzadzie gninryn (Dz. U. 2

20L1r. paz. 18?s), zgodDj.e z art. 24h tej ustawy osriadczar, ze Posiadan
irchodzace vr sllad nal2e;skiej $sp6Inosci majetkorej lub slanowlqce n6j

nLajqtek odrebny:

oSwhDczENtE MAJATKoWE

radnego gminy



I

Zasoby pie:1ie2ne:

- Srodli pienie2ne zgromad2one w ralucie polskiej:

- Srodki pienie2ne zgronadzone w walucie obcej

- papiery wartosciolre:

II.

la @? (//

p.t P/Z

r. Doh o po$ierzchn r, .. ,/44....

t ytur pradny: /,/,14. . . . .

2. t{ieezkanie " **r"tr"*r, 6.4r!.4',

tyrui prawny: .....ki.a,t nd,qet:...
3. Gogpodarstuo rolne:

rodzaj gospodarstua: , po$ierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytu.l prawny: ....

Z tego tyLulu osi aqnElem (elan ) w roku ubieglyii przych6d i

doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchonoici
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lytul prawny:

III.

. Posiadam udzialy k sp6lkach handlowych z udzjaien gninnych os6b prawnych

^1'''./a4{
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I
1
ub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza, rakie
-iczbe i endtenta udzial6w: "'"h nalezy poda6

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 10i udzia]6w r sp6]ce:

Z teqo tytulu osiqqnalem (elaml w r:oku ubi doch6d wvsokol.i

2. Posiadan udzialy w innych sp6ikach handloyych - nalezy poda6 ticzbe i
e:rLi.Lenta udziai6w

Z tego tylulu osjEgnaiem (el ku ubiegl),rn doch6d B wysoko6ci:

1. Posiadam akcj e

IV

ch handlowych z udzialem gninnych os6b pral,llrych
lub przedsigbio.c6P, w rych uczeslnicza tali€ o6oby naleZy poda6 liczbe
i emitenta akcji



Z tego tytulu osiagnalem (el

kogo :

dzialalnosci):......

IJALI' 1'''/'

r]

d

1v

2. Posiadam akcje N innych sp6lkach handloHych - nale2y podae liczbe i
emitenta akcj i

PL q
1

Z tego tyLulu osiaqna] em ( elan ) w roku ubieqtlm d 6d w wysoko6ci:

Nabylern(an) (nabyl n6j nalzonek, z Bylaczenier nienia przynalezneqo do jego
majatku odrebnego) od skarbu Panslwa, iDnej pafstDowej osoby prawnel,
jednostek samorzadu te!ytorialnego, ich zriazk6w tub od Lonunalnej osoby
prawnej lub zwiazku metropolitatnego nasrepujace mienie, kt6re podlegato
zbyciu $ drodze przetargu -naleiy poda6 oprs mienia i date nabycia, od

VI

1. ProHadze dzaalalnoS6 gospodarcza (naleZy poda6 forne pramai przedmiot

- wsp6lnie z iDtrni osobani ...

alcle te stanorja palie! wiel<szy ni2 10?, akcji w

M*c.

l/\,vc

IA



Z tego tytulu osiagnelem (etam) w roku ubiegtym przych6d

i. doch6d w wvsokoa.l:

- i.,6p61Die z innymi oEobami ...

N2. zarzad.zata dzialalnoscia gospodalczq lub jesren przedsEarricielem
pelnonocnikiem takiej dzialalnosci (na1ezypoda6 forme prawna i przedmiot
dzialalDoSci):

Z tego tytulu osi4gnalem(?lam) n ubieqlyn doch6d n r.rysokosci I

vrr.

- jestem czlonkien zarzadu (od kiedy):

- jesten czlonkien rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionLien ko,nisji rewizyjnej (
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Z tego tytutu osiagnai em ( el an) w roku ubieg]]m doch6dw wysoko6ci:

VIII.

lnne dochody osiagane
zarobkou€j lub zaj e6, z

tylulu zalrudnienia lub innej dzralalnoSci
podenien lsot uzyskiwanych z kaZdego tytulu:

"fr[ieJ4,&
/""44i'1, , /ao{=* : Za i/3 /-j)i @4k: ' l:.tl;i

ft^4 fol /*/-'" u'36€od

t\:

W sp6lkach handlowych (nazsa. siedziba sp6tkil: .........



IX.

Stladniki nienia ruchonego o warloSci powy2ej 10.C00 zlotych (rLechanicznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nalezy podai ,narke, nodel i r:ok produkcji):

)l

i t/,/tv
t

x

zobowiazania pienle2ne o warto6cj. povry2ej 10.000 zlotych, il tyn zaciagniete
kredyty i pozyczt i ataz warunki, na jakich zostary udziel.one (wobec kogo,
w zwiqzku z jakim zdarzenien. t iakiej wysoko6ci):



Poiryzsze oswiadczenie skladan Swladony(a), i2 na podstaeie art.

231 S L Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
.o2bahienia wolnogci -

lar,faa .y'a..,2.9./f.
(ni ej scoroS6, data) (podpis)


