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3. Osoba skladaj4ca o6wiadczehle obowiazana jest ok!.jl1c p!z)raa16 zno8c

poszczeg6lnych skladnik6{ Dajqtkowych, dochod6w i zobo{i4zai do Dajqtku
odtebnego i rajatku objrt.go eli€riska wsp6lno6cie Eajatko{q.

2. J.zeli poszczeg6lne rublyki ni€ znaldujq F koDhretn)E przypaatku
zastosoFania, nalery up i6a6 trDie alotycry"

{. OliBiadcz€ni€ o stanie sajat}oir!@ dot!'czy lajqttu r klaju iza glanrca

1. Oac,ba skladala@ o6Fi.dcz.ni€ obdi4zana jest do zgrodnego z p!a{dq.
atalannego i zupelDego uyp€lnienia kardej z ru.bryk.

5. O6xiadczenie o staDi. ejqtkor.lr ob€jDule !6maer rierzytelDo6ca

5. w cze6ci A o6riadczenia za{alte sa inforecl. lawD., wcze6ci B za6
rnfolDacte naejame dotyczace adlesu zaoieszkaDaa Eklactajac€so
o5wiadczenie ola2 Da6l6c€ poloienia nieruchooogcr.

. .rL0Ll

Ja, ni2el pcdpisany{a),

(imiona i nazwi.sko

oraz nazwisko rodo*e )

.ilp*l.s...P.qnol"- q*.to Gn

/e lJ
qi"el

/t€65 Sfror^nq.d.o"h
llflnztnT.a.rJp,. . . . .

(mlejsce zatrudnienia, stano$isko lub funkcja) po zapoznaniu sae z

przepisani ustawy z dnia I nErca 1990 r. o samorzaclzie gminnlm (Dz. U. z

2ol7t. poz. 187s), zgodnie z arr-. 24}) Lej usrauy oswiadczan. ,e posiadan
wchodzace w sklad malZenskiej ,sp6lnosci majatkoHej lub s!anolriace n6j
majatek odrebny:

oSwAoczENrE mAJATKowE

radnego gminy



I

Zasoby pienie2ne:

- Srodki pieniezne zgromadzone N walucie polskiej:

muf.r,ed.iko.... urpa\ruLo. ma6ortLiuoa

- papiery wartoscio e:

9l,. 8JDal"

rtY0. om,=

nlQ

4ll

.,rug... dr:

II.

1. Dom o porierzclni: m'?, o wartosci:

m'z, o wartosci:

tytul praiiny:

2, ltieszkanie o

tyt'r1 prawny: oli en. r Lc. . . ./lspi.livd c,

mil. ,drr\,.^y
no4i,qllouai

t
. r,\a

lodzaj zabudosy:

tytu] prawny: ...

ryn tu\Y__f.

z teso tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieqlyn przych6d i

doch6ct ir irysokosci .......:-11.........

.4Uf

UrtA*t

3. Gospodarsteo rolne:

rodzaj sospodalshra, . . ..i:.. ....,.., poi{ierzchnia:



III.

udzialy te stanolria pakiet wiekszy niz 10t udzial6w w sp6]ce:

1. Posiadam udzialy w sp6tkach handtowych z udzialen gninnych o86b pramych
1ub przedsiebio.c6w, w k16:ych uczesLn.iczar lakie osoby - na1e2y podae
I iczbe i enitenta udzial6N:, drrlx*t,

** fu\^+

z tego lytulu osiagnaten(elan) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:

. . .ryup.. l"\-t
2. Posiadam udziaty B lnnych sp6lkach handloDych
emitenta udzialoH:

nalezy poda6 I iczbe i

rru ( u[**
Z tego lylulu osiagnqlem(elam) u roku ubieglyn doch6d w wysoko6ci:

IV

akcje te stanowia pakie! wielszy nii

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem qminnych os6b pramych
1ub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczesinicza Cakie osoby - naIeZy podad Llczbe
I emitelrta akcj i.

^t illr\^#

riut.
10t akcj i w sp61ce:



Z teqo tytulu osiagnalem(e1an) w roku ubieqlym dochOd awysokosci

Nabylem(am) (nabyl n6j nal2oDek, z wylaczenien nienia przy.alezDego do jego
majatku odrebneqo) od skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby pramej,
jednostek samorzadu teryLorialnego, ich zeiazk6n Iub od konunalnej osoby
prawnej 1ub zwiazku me!ropolitalnego nastepujace mienie, kr6re podleqato
zbyciu r, drodze przetargu -nalezy podad opis mienia i ctate nabycia, od

2. Posiadam akcje !i innych sp6}kach handlowych na.Ie 2 y poda6 liczbe i
emitenta akcj i :

Z tego tytulu osiaqnetem (elan)

. .. .. .. ../nie

rrr.t dD)"
\\^^{

^u\. 
..

** ilr\^l

VI

1. Prowadze dzialalnoSC gospodarcza (naleZy poda6 forme prahnq i prizednj.ot

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiaqnqlem(9iam) hr roku ubiegiyn przych6d

i doch6d w wysokosci



2. Zarzadza dzialalnoscla gospodarcza lub j estem przedstawicielem
petnonocnikiem !akiej dzlalalnosc.i (nale2ypoda6 forme prawnq i przedm.ioL
dzialarnosci) : .....::.......

0\rg

wsp5lnie z irlnymj. osobami

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieqlyn doch6dw wysokosci

,c"\q
VII

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

- je6tem czlonkien rady nadzorczej (od kiedy):

jesten czlonlien komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z leqo lytulu osiagnalen(etan) w roku ubieglym doch6d w dysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane
zarobkowej lub zaje6,

7 tytuiu zatrudnienia lub rnnej dzialalnosci
z podanien kwot uzyshiwanych ? kaZdego tytulu:

.i. J1t, 80 rild.rdo md*..r,gn

l,i sp6lkach handtowych (nazwa, siedziba sp6lki) :



IX

skladniki mlenia ruchomego o wartosci po!,yzej 10.000 zlolych {nechanicznych
przypadku pojazd6u mechanicznych nale2y Podaa niarke, nodel i Iok produlcji):

TiaI...Ir.,Io.. ,.1.,1.....^t*'.^[.
.merlirntc... na^r49tlo

zobowiazania pienig2ne o war!o6ci po{yzej 10.000 z}orych, w trm zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz ,rarunki, na jakich zostaly ud2ielone (wobec kogo,
w zriazku z takim zdarzeaiem, w jakiej wysoko6ci):

h^Y....d^

.,lAla.
Uq.-.-..

x



Powy2sze oswiadczenie slladan suiadoEy(a), j2 na podsrawie art.

;::"i-i.Ii:"I:1.*rneso za podanie niepraldv rub zarajenieprardy srozi kara

.Sroou,"u,r"l* 16.fi,)D1,. .. Ar,rtr No*I...f-- ' '
(miejscowosi, darat lpodpis)


