
Il
I

OŚWIADCZENI E MAJĄTKOWE
radnego gminy

ĘT, 0b,l2., 18,

H słura*§L.,, r^#-:.4.!.-Ż* 
l 8Y

(mie,;scowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ ,.nie dotv- czv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnYch składników mająt-

kowych, oocnódow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią ma-jątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące adre-su

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.
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Zasoby pienięzne,

- srodki pienięzne gromadzone w walucie polskle1

- srodki pienięzne gromadzone w walucie obce1

- paplery wartościowe ,,,, .

na kwotę
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: ", """""",
2. posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:

tytuł prawny Ą Uy;i.*}^s *o i t- Z 3'orą -l "t f,,.,?; noś; Z słasłrq

posiadam udziały w społkach handlowych zudzlałem gminnych osob prawnych Iub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestnicza takie osoby - nalezy podac ltczbę l emitenta udziałow, 
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udztały te stanowią pakiet większy niz 10ok udziałow w społce, "",1,1 t ,i " ,
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{qł3&Z tego tytułu osrągnąłem(ęłam)w roku ubregłym dochod wwysokości ," ",,
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1, Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w któ-

rych uczestnlczą takte osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcli 
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Ztegotytułuoslagnałem{ęłam)wrokuubległymdochodwwysokosci ,,, ,;.lril',,,, '};l;-,rł},l
2_ posiadamakclewinnychspołkach hand|owych - należy podacliczbęlemitentaakc1l, r;lł łj.c"tuł-,:^-'1lVJlUVgl

Zlegotytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc l. . ... Ą, ł {'_ . . ;L'sŹ,1*l7
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Nabyłem(am) (nabył mo1 małzonek,zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)od Skarbu
pańŚtwa'innej państwowej osoby prawńej jednostek samorządu terytorialnego rch związkow. komuna|nej osobY

prawne] lub związku metro[olltalnego następulące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleŻY Podac
opis mienia i datę nabycia, od kogo,
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1, prowadzę działalnośc aospodarczą (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚcl),

. wspolnie z innymi osobami . .Ł1 i i] , Ll-#y* -:1},
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Ztego tytułu osiągnałem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości, , , ,r1,1łŻ . Cir- Iw;l ->'---f
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W społkach handlowych (nazwa, siedziba społk!), h l€ dlęt)rWŹ 
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- jestem członkiem zarządu(od kiedy), l 
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-1estem 
członkiem rady nadzorczej (od kiedy), ..Vl l(.].. Jłiąr':r*J ",i ,

- jestem członkiem komlsji rewizylnej (od kredy), ]i,; {:'",

Z tego tytułu osiągnałem(ęłam)w roku ubległym przychod i dochod w wysokości , }ą r ,"(1
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z Podaniem kwot uzY-skiwanYch z
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2_ Zarządzam działalnoscia gospodarczą lub 1estem przedstawicielem pełnomocnik,lem takiej działalnoŚci (na-

lezy podac formę prawną i przedmiot działalności). ,,, v1, i" ,,,, u( ;ty -,L4

. wspolnie z innymi osobami . ,. "_l.i.'( : .,. - i..C1__,.4..: uu|,' """,
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości, , ... y7}.i.,,{ r .L!;1'! "ą *:-| 
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Składnlkl m]en a ruchomego o wartosci powyze] 10 000 złotych (w przypadku po;azdow mechanicznych na|ezy podac

Zobc,,, .:=, ó. ., €zne o wartości powyze1 10 000 złotych w tym zaciągnlęte kredyty i pozyczki oraz
|a z, ":-s:-,, -]zeone(wobeckogo,wzwiązkuzjakimzdarzeniem,wjakie1 wysokosci), _l,,1 l,ó}

Powyzsze oświadczenie składam swiadomy(a), lzna podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za podante nie-prawdy lub
zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnosci,
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