
t4d cnni lekowice

oswnoczENtE trtAJATKowE

radnego gminy

Kk//16fl ., *,. 2./..q(, /Q7/.,

3. oloba sktadaj4ca o6wiadczenie obowiqzana j.st ok!e61i6 prz!'naLeinoic
poazczeg6lnych Bkladnik& najatlcorych, dochod6w i' zcbowiqzaii do @jqttu
odrebn€go I Dajat].u obJgtego Da1r66shq s8p6lno6cia laj4tko{a.

2. JezetL poszczeg6lne lublyka nae ztralduja E konk.etn)d pttl.padku
zaEto6owania, Dalery rpasad "Die dotyczyn.

1. osoba stladaja€ o6wiadczenie obo{iazana jest do zgodn€go z plaeda,
atarannego i zupelbego rlrpelnienia LaiaLel z lubryL.

5. oarriaalczeEi€ o stani. !.jattodyD cbejruj€ !6dnie, vi..rzytelno5ci

5. w cze6ci A ogriadczenia zaralte sa infoleacjc lawn€, xczeScr B za6
lnfolDacje nielame dotyczace adresu zaDieszLania ekladajecego
oixiadczerr.e oraz Di.. jsc€ poroienia nieruchcmo6ci.

czE36 a

Ja, ni2ej podpasany (a) ,

(imiona i nazvisko

ora2 naz$isko rodove)

Ltn'1,,d (er,r(;z 2ro 1r*" ' "'v" " J'

urodzony(a) . a.1.Q..45.i ,

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

przepisami ustawy z dnia 8 nErca 1990 r. o sanorzEdzie grninnlm (Dz. U. z

2or1i. poz. 1a?s). zgodnie z art. 24h !ej 'istalry oswiadczan, ze posiadan

wchodzace w sklad mal2ehskiej wsp6lnosci najatkowej Iub stanoniace n6j
majatek odrebny:

4. O6wiadczenie o stanie Eajatkoxfd dotyczy Ealqtku w kralu iza glaDrcq.

* ?.1, oL. zl,zt



I

Zasoby pienieZne:

- Srodki plenie2ne zgromadzone r! walucie polskiej: -4/:L

/4r..2' /'/

.*rr

,/it(..

pap.iery wartoSciowe

na kwote:

II

t. Dom o powierzciri:

2. Mieszkanie o powierzchni

doch6d w wvsokd6.i:

//,'(. . /"1/r/

m,. o wartosci: n<..&.//.'/.

.nt.€.

., poeierzchnia

,dw.,//1,./

....//./.(.

m_, o wartoscl: .,./al:.

3. Gospodalstso rolne:

roazai sospoaarst*a, /! l( r1..frrr,t" 't'l'

/,,( Dlarh/'' ''" -"/"'

&/?2,,t''' r'/'

2(a /yr t,7

rodzaj zabudo'y:

z leso lytulu osiaqnalen(elan) w roku ubieg]),rn przych6d i

/:, ( OL,lt r.,t
,l,l u ).:/irr,,,'''/" /'

- "'/'/'

/e /tr,.t
/-

/r !(



III

udzialy te slanowia paliet aiekszy ni2 10t udzial6H w sp6lce

1. Posiadan udziaty u sp6tlach hand.lo{ych z Ddzialen qninnych os6b prai,nych
lub przedsiebiorc6a, ,r kt6r:ych uczeslnicza, lakie oEoby - na]e2y podae
I-iczbe i enilenta udziat6w:

........t;.(...&4:1i/..... ... .....
/

rl,./t,, t" "'1" -'

r,/./" , ,, .'

tego tytulu osiagnalem (9lam)

...... .1!Y.

2. Posiadam udzraly w innych sp6]kach handlowych nale2ypodac Liczbe i
emitenLd Ldz.ialow:

&4rr.,'/,r

z tego tytulu osiagnalen(elan) w roku ubieqlym doch6d $ wysoko6cj

/./.,.4.. /-/t.zt'/ '/

1. Posiadam akcle vr sp6ikach bandlowych z udziaiem qininnych oE6b plaurych
tub przedsieblorc6w, w kt6rych uczestnicza lakie oBoby - naIeZy poda6 Iiczbe
i emitenta akcji:

./,:. da7(t4'- / "/'

IV

akcje te stanowia pakiet wiekszy nii 10b akcji w sp6]ce:

?

..1i,.'{. r^b,4,r,. t- 
//

't...



Z tego tytulu osiqgnalem(elan) 6 roku ubieqlym doch6d H wysokosci:

....(.. 4q.1i/
2. Posiadam akcje w innych sp6]kach handlowych

emirenta akcj i
nale2y poda6 liczbe i

z tego tytDlu osiaqnatem(elan) w roku ubreqlym dochod qwysoko3ci

.tr (..

Nabylen(am) (nabyi m6t natzonek, z wylaczenjem mien.ia przynale2nego do jego
majatku odrebneso) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej,
jednostek sanorzadu Lerytorialnego, ich zwiazk6, lub od konunalnej osoby
prarmej 1ub zlriazku netropolitalnego nastepujace ,nienie, k!6re pod]egalo
zbyciu !{ drodze przcEargu -.aIeZy poda6 op.is mienia i date nabycia, od

- wsp5lnie z innymi osobami

rt:e. 121?;z-

VI

1. Pro',adze dzialalno6d gospodarczq (na1ezy podaa forne praHnai plzealrtriot

dzialalnosci ) :

/.,;'(..

t'

Z Lego Lytulu oslqgnatern(eian) w roku ubiegl\m przych6d

.....k:(i do.h6d d hvsoLo6ci:

'1'z



2. Zarz4dzaft, dzialalnoscja gospodarczq lDb jestem przedsEawicielem
petnomocnikien !akiej dzialalnosci (nd]e2y poclaa forne praNna i pr2edmiot
dzialalno6ci )

/.//;(..d/er'zr

- rsp6]nie z irl1}'Ilri osobami

/.rr.1,,."

7fr,/t7r,'7
z tego tytulu osjagnalen(elam) w roku ubieglym doch6d u wysokosci:

7,€ 2blz,,1'l
vrt.

w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6]kl):

/.:; ('. .

- jestem czlonkiem zarzadu (od ki€dy)

a1a4rz.,,'''''// /'

,""r alc lt , .t
/'

l.,e r/a42.-z........_...../.-.1.

./;,/ tL/zn-.'"""'"' 'r I
r/o4,, t' /l

- jes!em czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

- jesten czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

V]II.

z teqo tytulu osiagnalen ( elan ) w roku ubiegttn doch6du rysoko<ci

Inne dochody osiqgane
zarobkowel rub zaj e6, z

zatrudnienia lub
kwot uzyskiwanych

ionej dzialalnoScr
z kaZdeqo tytulu:

ZAf/t.;?.r.{y.tl,{2:kfiqggyrr,'t/..2r1,4a/eEcz.t/.4.t...(.4,r{1r.4?21:..

9.ae.qt7.,.6?.W.C..'0fD.'.P.td.<:r'.i. @.eStt/rco..7.4tt4yt2,2.14...2,/.tr2.t.ao,
qeil. ?10/t/.€(t2 ....1,.2Q?r.T ..



rx.

skladniki nienia ruchoneqo c wartosci porry2ej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadku pojazd6w mechanic2nych nalezy poda6 marke, r'ode] i rok produlcji):

//+rr/et -lrznr ,//9o

Zobowiazania plenie2ne o wartoSci poxyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i pazyczki araz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzeniem, , jakiej !.,ysokosci):

x



Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.

(miejscowo66, data) {podpis)

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie Diepraudy 1ub zaLajeDie praudy grozi kara
pozba!rienia vrolno6ci.


