
URzĄD 0MINY

w*n*lil:HffinnfoŁ S[.,r

oŚwnoczEN|E tl|AJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego urypełnienia każdei z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży

wpisać ..nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|iÓ przyna|eżność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku
obiętego małżeńsĘ wspóInością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraiu i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierrytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacie niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oft,z mieisca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

sjóek,'ęł.td k
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oo,|
r. Nr 142, poz. 1591 oraz f2O02 r. Nr 23, po2.220, nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. .1806)' zgodnie z art. 24h Ę ustavry oświadczam, Że posiadam wchodzqce w
skład matżeńskiej wspÓ|noŚcimajątkowej |ub stanowiące mój majątek odrębny:



3. Gospodarstwo rolne: r
rodzaj gospodarstw a: ....... &.1.{.L.....
o wańoŚci:

sroor.i óienięzne ;óil;;;;; ; ;;il;il ;ń;j....'...... .ae. .rea,b.Lo: b.ii

na kwote:

|il.
1 .

o wańości:

Posiadam udziaĘ w społkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorcÓw, w których uczestniczą takie osoby - na|eży podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

......"..'."'14.t^e' .ipiLh.@br/.r.L .......'. . ...

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10 o/o udziałÓw w spÓłce:

Ztego ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd wwysokoŚci'. .................

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - na|eŹy podać |iczbę iemitenta udziatÓw: .......

Ztego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................



Posiadam akcje w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
pzedsiębiorcÓw, w których uczestniczą tiakie osoby - należy podaĆ |iczbę i emitenta akcji:

...'...'.....:..:.. ......'../4,t2.. ió/h,babł, ..............:..:.......'.:.:.............::
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 o/o akĄi w spÓłce:

7tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach hand|owych - na|ezy podaĆ |iczĘ i emitenta akcji: ................'

.. . //,.|,Le...... łarh ?ptau*
Z tego Ęftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w vrrysokości: .................

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkÓw |ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze
przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

- osobiście

- wspÓ|nie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w wysokoŚci: '....'...........'..'....'

Zarządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

:::*:::::j:::"''::::: i::'::::*:i : ::::':::*"::::1i]|.... ... . .. /.?l/Ł. d,h.ah4.
- osobiŚcie

- wspÓ|nie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ......'.'..'.....

vil.

W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): ̂  ............M.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):



jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rervizyjnej (od kiedy):

Ztego sfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubĘłym dochód w wysokości: ...........'.....

v[t.
lnne dochody osiągane z tytufu zatrudnienla lub innej działalnościzarobkoulej |ub zaięć, z podanbm

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci pouryżej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych

na|eŻy podaĆ markę, mode| i rok produkcj ll: ........V tJ...'.P ą

x.

Zobowiązania pieniężne o rrańoŚci poryżej 10.000 zł, w tym zaciągnĘte kredyty i p@<t araz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w arią3ku z jakim zdazeniem' w jakiej wysokości):



* Na podstawic an. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sarnorządziegminnym {Dr. U. z
70t7 r., poz' 1875 ze zm.) dokonano wyłqczenia z udostępnienia w Biuletynie |nfurm*cji Pubticznej
informacji o adresie zamiesrkania składaj4cego oświadczenie oraz o miejscu potożenia
nieruchomości.

Powyższe oświadczenie składam świadorry(a}, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu kamego

za ńńanie nieprawdy lub zataienie prarrdy-glozi kara pozbawienia wo|ności.
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