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oswIADcZENlE MA.lĄTK()wE
Radnego gminy

\vyp€|nicnia każd€j Z rubryk'
JeżeIi poszczególne rubryki nie Znajdują w konkretnym przypadku ZastosorYania, należy'\1,pisać Jli9
dotvczy".
Osoba składająca oświadczenie obo}YiąZana jest określić przynależność poszczególnych skladnikórv
majątkorvych, dochodów i ZobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
}vspólnością majątkową.
oś\łiadczenie c stanie majątko}Yym dotyczy majątku rY kraju i za granicą.
oś\riadczenie o stanie majątkolYym obejmuje ró\Ynież wierzytelnośc' picniężne.
W części A oświadczenia za}Yarte są informacje jawne, lv części B zaś informacje niejalvne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego ośt'iadczenie oraz micjsca polożenia nierucbomości'

po zapoaaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym ( DZ. U. z2011r. pclz.
1875)' Zgodnie Z afi. 2,lh tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące rv skład małżeriskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pien jęme:

- środki pieniężne zgromadzonę w walucie potst<iej:'.'' '''źd .Q..ę.., ,r?.a.''';r'..'..'.......
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- środki pienięŻne zgromadzone r-ł walucie obcej;..'.' 71/...'Ł .' 'l).c l..r.ci'.. (..
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3. Cosnodarstwo rolne:
rodzaj gospodarsnva ,'''łl/';.l1''''''D.a.T!..c'ł..(.......'...'.'....,Powie:zchnia:..l1/-'t(-......a'.p'.Ty'..p-z.t.....

rodzaj Zabudow}:'..' '..ął'.t']:..''..''..Da.i{a?-.l.....'.'....'.'...

Z tegó tytń osiągnąłem (ęłamj w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości :...'łl.i.€..'...'D.ęI.1'.s'z.'f
4. Irmę nieruchomości:



III.

l. Posiadam udziały w spółkach hand]ołrych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicZ4takie osoby _ najęż1'podać Jiczbę i emitenta udziałów:
........... .............,U-.t f:........ ..... 1;..e..1/.'..s t. 1.

udziały te stanowią pakiet większy niż l0 % udziałów w spółce:.'.'..,4,1!...t Ę''....'''Q.a.T..,...r.z..(...

Z tęgo tytułu osiągnąłeilr (ęłam) w roku ubĘiylrn dochód w wysokości:...ł' i't' '.'''''..ac.T'i'.c.z..i

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych nalezy podać liczbę i;ńil;;;;i;*,..i.,,.e......arjĘt- ł

tv.

l ' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminn)'ch osób plawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestnicza takie-o.obr naleŻV podac liczbę iemilcnta akcii;

akcję te stanowią pakiet większ-v niż I0o o akcji w spolce:.' 'l 'L'i:.. ........DciT'!'.ŚŻ.!.

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubĘĄa]) dochód rY wysokości:.''..'4lłE .........Da.7ł..c.z'/...'...

2. Posiadam akcje w innych spółkach hand]owych należy ptrdać liczbę i emitenta akcji:..ltl-/ E.....'D,ęja.c> l

Z tego tyfułu osiągnąłem ( ełam ) w roku ulłegĄ,ardochód w,łysokości:.' /.t'fz..''..'D.o..T.u..k"./.''......''

Nabyłem (am),( nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa' imej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tęr}łolialnęgo, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropo]ita]nego następując'ę Ąenie, które podlegało zbyciu w drodze
pr./etalgu należy podać opis mienia idate nabycia. od kogo:' '.'..',ł/'' ' 

tl- '''''''''D..a.'T''?-..(..l.!'''..'..'.......''

vI.

1. Prowadzę działalność gospodalczą ( nalęży podać fomę prawną i przedmiot d ztalalnosci):.,l/.!(ż... n'e..7.kz l
- osobiście......''' 'al ','f ..'.'' 

' ' ' '. 'D 'a.l..|r'. 'C 'Ż' 'ł'..' '.''.'''''''''''.'.'''''''.......

Z tęgo tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegĄłr dochód w wysokości:....l)/.:..f*.....')'o.|it..r--ł..l.. ..'.

2. Zarządzam dzialalnością gospodarczą lubjest€m plzedstawicielem, pełnornocnikiem takiej działalności
(naleĄ podać formęorme prdwlrą i przedmiot działaln ościl: ' '.'' 'a/..t.Ę''' ''t).r.}.V.ś.i'Y.'..

/t/.1!:.......>.c;T!..Q !
Wspólnie l innymi osobami'''''f f'-'..D.ail'ś't 4

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĘłym dochód w wysokosci'..!l/'tr.E'''.....D'6.Tż..9.L.!.



I VII
W spółkach handlorvych ( nazrva, siedzib a, spt)łx;):'..'.. ..|.e. ..... . D-il./'''('.?-'!.

_ jestem członkiem zarzą<1u ( od kiedy?;' .'.M..Le..........>aT..Y.'.'c-.Ł.!.
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i:"ia1:,' ...'.. ;-..^ ;;;. _ _. ..'. ó o Ę- Ćt. i

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?: ...'..7tt..l..€.........'..D'OT.{''.('.".{

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w Ioku E@ochód w wysokości: ..''llł'i.fł..''..''..Do.'-Y.'(LY'...'..'....

VIII.

lnne dochody osiągane z tytulu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podanięm kwot
uzyskiwanych Z każdego tytułu ( oIaZ dochody
rłspólmałzonka):''.''...../''..''...'';'''.''...'''..''..'.'''..''','''.'.i..s..''.'''.''''..''.jŻ''.

.,
Ix.

Składniki mienia ruchomęgo o \łartości powyż€j 10 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pienięinę o wańości powyżej l0 000 złotych' w tym Zaciągnięte kręd1Ą i pożyczki oraz warunki'
najakich zostaĘ udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):...'.''.'''.'.'.''''''...'..


