ułr' *'ą,

ośWIADczENI[ MAJĄTKowE
radnego gminy

ł:ł,ąrrń

a"i^ .&" a7,.

(miej§.owość)

Uwaga:

źłź.l.,,...,.

1, o§oba składająca oświadcz€nie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
sBramego : zupehego wypetnienia kaźdęj Z fubDk
2, Jezeli poszcrgólne rubrykj ńe aajdujq W konl§.€tnym pr4?adku
za§tosoweją nalezy wpisać ''nić dotyczy'',
3, o§oba składająca ośviadczenieobowiążana je§t okreśtićprłnalehość
posż.zególnych sldadników majątkowych, dochodórł i zobowiązri do najątku
odrębn€go i mają*u objętego małżeńsĘwspólnością lnają*ową,
4, oświadczĘnieo s(anie majątkowym doryczy mająl_tu W l§aju iza granicq.
5, oświadcrnie o stanie majątkowym obejmuje róMież wierą,lelności

6. W częściA ośw;adcanis zawMe są informacje jaMe. .zęśCiB z9ś
infofiEcie nieiaqne dorycące adresu zjniesłmis §kładająGgo oświadcćnie

oraz miejsca położnianieruohomości,

CZEśC A
l u..in
1 poapl,*ylą,

łlł.alaórłrń;ńńet

łaJkarŁka

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

"*a^"val

ł/.,.o.9/ !_Iź ......

,

* .'.fi,|gł,ę..a.e*,.....

.

(njejsce

lub funkcja)

y' Jnn :,l, l ,,,p" -p.-,ii" ,ą , p''.pl;;;l ;J;;;;;;;
gminn}.m (Dz,
,

r.lł

;

;;;

ińó

;,

;;;."d;.

U. z2001
l42,póz.1591, oqz zz002 r, Nr 23, poz, 220, Nr
62, poz, 558, N. 113, poz, 984, Nr l53, poż, i27l i Nr 214, poż, 1806), żgodnie
ż ań, 24h tej u§tawy oświadczrm, z€ posiadsm wchodzą@ w skład małżen§kiej
wspólności maja&owej lubs(anowiqcemói maiąte(odrębny:
L Zsob) pienięa)e:
- środkipielięzne zgromadzone w w9lucie polskiej: .. ..!,.ą|.ał.::.................,
- środkipienięale zgromadzone,,, *"tucie oacei:

....."łu!..

, pgpiery wartościowe: ..,,...,,,fu?..,

i. o..

o

po-l.lz"tnl, ,,,/.,,,,,,..

m2. o wafiościl,,l,ł,:,,,l.:,,ś...+-_,

§,ruI praMy:,,,.,,,,1,14,{.1:t.::.,...,,,,,,,,,,.,

2. Mieszkanie

o powielzcbni|

o wulośc:l|...1..ę.Q...ą.

:...

ę..\J7............

rcdzai*bńoyly| ..a..fkł!..|!.+.,.:..!!.ł..!!4=
ryr,,r

vawny| ...... x1./ł-....{.€:!.

4.

t. l,"]y' ' Pr

'

9-ł::....

Z tego rytułu osiągnąłen(ęłam)w roku ubiegłm przychód i dochód w

....H. :..@A.:...........

4. ",y
Ime"ouos"i,
nieruchomości:

pnńe.żf,h^ia:

...

danęll

l,RLa-ł. u'......ł.ęc|....

b,tuł prawny: .,........,,,,,......

..

l: 1.!],5. łzcś.c

.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałen gninnyoh osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczesbicą takie osoby - nateł
podać liczbę i emiteda udziałów:

llł.t_ę tl"
udział te
Z tego

stanowją paki€t

t},tułu

większy niż l 0% udziałów w spółc€:

osią$ąłen(ęłam)w roku

m dochód

w w}sokośc

:

2

2. Posiadan udzialy w innych spółkach handlo§ach - należy podać liczbę i
emitentaudziałów:..,,,,..,...

ftłe dąę

Z le8o i}tufu osi€nąlemi9łm)

w

..................... ...................../ll,!.e.

IV,
l,

rck! ubiegtym dochód

w

ĘsokościI

ą!fu R4 "
1 d.

Posiadam akcje w spółkach hmdlowych z udzbłem gn1inrlych osób
prawnych lub pmdsiębiorców. w któryoh ucze§triczq takie osoby - nateży
podać liczbę i emitenta akcji|

akcje te stanowią Pakiet więk§ą niż l0%.kcjiw spólce:
Z l€go

i}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubi€gt}łn doohód w wysokości:

,l.ł.t......

2,

Posiadm akcje

ahhlług

w innych

6ołldch handlowych

- nale2jy podac

liczbę i

Z tego Ę,tułu osiągĘłem(ęłan)w roku ubiegłyn dochód \ł wysokości|

Nabyłe r(am) (nabył mój nał'Zonek, z \łyłączeniem mienia prrynależne8o do
jego mają*u odrębnego) od skarbu Póstwa. imej państwowej osoby prawnej,
jednostek sanożądu terjtorialnego, ich związków lub od komualnej osoby
prawnej n9§tępując€ mi€nie, które podlegało zbyciu w drodze pżetargu -

naleł podać

opis mienia i datę nabycia, od kogo:

ru:e

ddżFł

V].
1, Prowadzę działalność8ospodarozą (nalery podać fomę prawną i puedmiot
dziŃssnośct): ...,,.

-...,.,.....

łu,e...,

3

ldłrł,l

wspólnie z i.lnym; osobam i.....,.,...,. ni ł...
Z leao rytUfu osiągnąIen(ęlam) w roku ubiegłym
_

ń@h ód

i dochód

w

9 Ńk6 ci: łlłe....dd4f4,
2- ZAlądM dżiaIalnościąQgdpod'Jcz4 lub
---

- - - -

p€hpmocnikiem
działalności):

ra]d€j

jestem prżidsl9wicielom
dzisłelności(należy podaó formę pmwĘ i przedmiot

.......ń.

. sspólnie / iM)mi o"obam,
d.dV.łur..
Z leAo yufu osiąAnąlem(ęlam) w roku ubiedłmóochód q

Vtr,

.............

ru.L.....dłłJłIr4-...,-, -.. -....

w spółkach handlowych

lĄ

(nazwa, si€dżiba §pć,łki) ,..,,,.

-

jestem członkiem zfządu (od kiedy)|,,..,,.......,.,ł!.ł.ę....!

-

je§tem członkjem rady na dmrcn1 @d kledy):

-

jeŃen członkiem komisji rePizyjną (od vJedy):

Z

Ęsokości:

tego §,tułu osiąenął€n(ęłam)

w roku

,,..'łUI
...,,.... {.r-'.!

ubieglym dochód w

/l1lp

\a.

Inne dochody osiągane z §łułu żarrudni€nia lub ;nnej działalnościzarobkow€j
lub zajęć, z podfui€n kwot uzyskiwanych z każdego §,tuhl|
............... .,]

2|1.1t,k!..

/:............--------.-............

ld.&Łźżłź!6,ax,.=---- -, -

-

IX,
składniki mieńia ruchomego o wańości powyżej 10.000 złotych (w pr4pad}tt

poja7nów nechmioznyoh należy podać markę, nodel

ar4

ls;B,ł

?u.,

.!.|..

i

rok

produkcJt)|

2a.@.!................................... .....

x,
Zobowiąz.nia pieniężne o waJtości powyźej 10,000 złoiych, w §m zaciągnięt€
kjed}ty i pożyczki ore warunki, na jakich zo$ary udzielone (wobec kogo, w
zwiąri-u zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokości)|

5

cZĘŚĆ B
A.]rP§ ?2mi

Po\łyższ€ oświadozenie składarn świadony(a), iż na podstawie ań. 233 § l
podanie nieprawdy ]ub zatajenie pmwdy grożi kara
Kodek§u k€nego

a

pozbawienia wolności.

(podpis)

6

