
oswrADczENlE MAJATKOWE

radnogo gminy

'tr' gl.r.O,,a.c g.tl 
Q *,. /. €.. dt tat. .

5. O6xradcrente o stanie lejqtkor)a ob.lEule r&n1.i 'ielzvtelnogci

5. r' czeici A o6riadczenia zawalte sq inforDacl€ iawne, wcze6ci B za6

rnf olEacl€ na€jawne dotyczace ad!€Eu zaEioszkanaa skladalacego
o",iadczenie oraz rdejsce Poloienia ni€!uch@o6ci.

1. osoba skladaiaca oIi{iadczeni€ obo{iqzaDB l€st do zgodnego z Prawda,
stsEalrn€go I zuPelnego ,yPelni€ua k.idel z lublvk.

2. Jei.la po6zczeg6lne rubryLi nie znajduja w konkretnla Plzl'pa'lku
za€to6o{anie, nal.ry wPj'sa6

3. O6cDr slladajaca o6wiadczenie oboriqzana l€.€ ok!€61a i p.zynaLein03c

poszcz.golnych sklactnik6w rajctkoFych, d<€ltcd6x 1 z.bwj.azati do nalattu

o&ebn€go r lajatlu objetego Darieiskq waPotnolicia lajat].oEl'

4. o6rtadcz.ni.€ o stani'e EaiatroFl'iD dotYczY lal4t)(u H kraju iza glanica

czESc A

Ja, ni2el 'ha. eL,,q. . .t./i' h.el,q. . l/r.q. e cJJ
/

Zl1,qua52('NLq
I

( imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodorre)

urodzony(a) ...AY, oq..4.5?.q , ?odbi.u
dtcl pso ru h.e. -..,i/a*' e/....

dP5 Si.el.tqqt'.(.( . .Zal/t. . . . .<4 , . a.,. ad.o

(miejsce zatrudnienia, sEanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

prz.pisami usEai,y z dnia a marca 1990 r. o samorzadzie gninnvn (Dz' U z

2ot1r. poz. 18?5), zgoalnie z att. 24}l tej usLawv oswiadczam, 2e posiadam

wchodzace w sklad mai:enskiei Hsp6InoSc! majatkowel lub sta'owiace moj

maj atek odreb.y:

(

? 7.' 01, 2o?1a
a

ice
Gflrnv Pietro'r



T

Zasoby pienj.eine:

- srodki pienie:ne zgronadzone w lralucie polskiel uZ Jo/t{ Qtr
/

c

- Srodki pieniezne zglomadzone w walucie obcej: d,4,;/

- papierY irarto6c.ioPe:

II.

1. Dom o porierzchri

Lylul Pralrny: .. ....

2. Mieszkanie o Powierzchni

tYtul Prawny: ....... .

3- Gospodalstro ro1ne.

rodzaj gosPodar6twa.

o !,lar!06cr:

rodzaj zabudo!./: .... .

....n'.e. elolctrc.Ly

6€ 4C lus'-" "{'

-las.oill.....
n'?, o wallo6ci

m'1. o wartosci

l'.C11.c...., powierzchnia: .'4 t {4 6.8.

tyLui Prawny:

z tego tylulu osiaqnalen(elan) loku ubiegllan przvch6d i

doch6d w wysoko6ci:

4. Inne nieruchomosci

powierzchnia: .......

ti1.(

ru't...a1.
"1.,v

OLI

....(tt.'L. .

... na kwote:

t*/



III.

l.Poslaclanudzialywsp6ikachhand]owychzudzia}emqninnychos6bPrav,nych
lub przedsiebiolc6N, !r k!6rych uczeslnicza' takie osobv - nalezy poda6

:: : nie-dok4ql

.12 10i udzial6w l, sp6lce;
lJ

..n,t L.d.otrl !*:/ ....
\'

..^it.."ldLkn,l

2

udzialy te stanouia Pa

Z tego tYtulu os.iqqnalen (elam)

akcje te stanowia pakiet wiekszy hi'

w rol<u ubiegt!T doch6d lrwvsolosci:

d4,"1

rur.dilrr"tu-\l

d4,\

ftI r.

Posiadam udziaty H innych sp6lkach handlowvch _ nale2vpoda€ I'ic2be i
emitenta udzial6w:

Z Lego tytulu os iagn4len ( elam) vr roku ubiegtlm doch6d w wysokoSci:

j. enitenta akcj i:

,".r dol.,,1.a.y

1. Posiadan akcle w sp6]kach handlowych 2 udziatem gninnych os6b prawnych

i"l 
-pi."iri"ur.riow, 

r,, kt6rvch uczestnrcza takie ogobv - nare2v Poda6 liczbe

..aL.

10 ". akcir h sp61

,u.r..ol'o.t LlC1.1/1.a\t



2. Posiadan akcje w innych sp6]kach handLokvch

emiLenta akcj i :

kogo :

Z reqo tytulu osiagnalem (eiam)

- wsp6lnie z imlmi osobami

tr ro"u qoieqrym clocroo L Nvsoio;ci

nir dductrtr(
- naIe2y poda6 liczbe

z Leqo tytulu osiaqnalem(elan) k roku ubieglyn doch6d wwvsokosci:

,r:e Jofc1cu"1

,lodr.,
'l

. N,A:L . r.
I

VI

...nof.. s|',+,.\"r1

*. /dt{,*1

*r.olrJt1

1. Prowadze dzialaLnoS6 gospodarcza inale2y podaa forme PraHnai przedmiot

z tego tytulu osiagnatem(elam) 
.w 

roku ubieql\m przych6d

, do., od h dyso<os'r: .. . lrt( UtClt1cl,1 '\t

Nabylen{am) (nabyl nt6j malzonek, z wv}aczeniem nienia przvnalezneqo do jeqo

.rliil" .a."1..d") od skarbu Panstwa, innej pansrHowej osobv prawnej '
i "1r""."x "u.o.,aou 

Lervtorialnego, rch zwiazk6T lub od komunalnej osobv

ii.,".l r"l zwi4zku ne'ropolitaLneso nastepujace nrenie'. kL6re podlesalo
;ili;- , drodze przetarqu -nalezv poda6 opis mienia i dale nabvcia' od



2 - Zarzai,zaln dzialalnoscia gospodarcza lub iestem przedstawicielem
pit".,""I"iii.--.,ri.l J"i"lir,i,s"' (nale2vpoda' rorme pra{na j Przedniot

.a(. pl ill.
I

- s6p61nie z innYni osobami *;i dolqa!

{elam) w roku ubj.eqlym doch6dw

.. ..0{{ dc\ ,Y

;'":".-."" handrowvch (nazNa, siectziba spolki) : w: 
'al't|'tpal1t

,*;r altJr,ri,
q- jesLem czlonkien zarzadu (od kiedv) :

Inne dochodY osiqgane
zarobkodej -Iub zaje6, z

doch6d u wysokoscl:

'r'Udotytl
ddtq- jesten czlonkiem konisji reurzvinej (od kiedv) ' "'Ut''

- iestcm czlonkiem rady nadzorczei (od kiedv):

z tego tytulu osi agnqlem (elan ) i{ roku ubieg}fm

\rIII.

nic v)4'*l
zatrudnienia lub innej dzialalnoSci
kwo! uzyskiHanych z ka2dego lytulu:

.P')

9040.
5.

1



IX

skladniki mienia ruchomego o wartosci. powy2ej 10.000 zloEvch (nLechanicznvch
przypadku pojazd6w hechanicznych naIe2y poda6 marke, nociel i rok plodukcii):

...N.L. c.

x

zobowiazania pieniezne o war:osci posyrej 10.000 zlotych. w tym zaciagniele
kredyly i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (lrobec kogo,
w zi,iazku z jakilri zdarzeniem, , jakiej xysokosci):

...)xtf.. .1

J



PoHyzsze 05 iaclczenie skladan Sdiadony(a), iZ na Podslawie art'

233 S l Kcdeksu karnego za podanie nieplasdy lub zaEajenie prawdy grozi kara
porbawieni a woInoSci.

.?clt*tft.e A&; ..Q.6,o( J crl. ..... .

8oa'en a ll"raoc.l1 2(mj.ejscoDos6, data) (PodPis )


