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oSwrloczexre MAJATKowE

radnego gminy

Xr^orrn
drai a .lt[,.4q.{)]r1.,.

(miej scowoSi )

Irwaga !

Oaoba sk}'adajaca ogrriadczenie oborrj,azaDa j€st do zgodnego z prarda,
staraDrrego i zupelnego $jrpelnienia kai&j z rubryk.

Jeiel,j. poszczeg6lne lubryki nie znajduja w konkletrlyD przl4)adku
zaatoao!'alria, na1€2y wI>isa6 "Die dotyczyr.
Osoba skla& jaca o6wiadczenie abowiazana jest okre6li6 p!zyna1e2no66
poszczeg6lnych aHadnj-k6^' lajatl<otqrch, dochod6w j- zobowiazari do Dajetku
odlebnego i Dajetl(u objet€go ual.ieiska wsp6Lnogcia najqtlrowq.

Ogr,tiadczenie o stanie Eaj atkow'lre dotyczy Dajatku w kraju i za glanica.

O5wiadczenie o stanie !a j atkolr,y! obejuuje !6uniei t'ierzytelno6ci
pienieine.

6. W cze6ci A o6wiadczenia zarralt€ s4 inforuacje jawne, t{ cze6ci B za6
inf orEacje ni€ jawno dotyczace adle8u zarj-esztania slladajqcego
o6wiadcz€nie oraz uicjace poloienia nieruchoo5ci.
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Ja, nizej podpisany (a),

( imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) .,11 itts6

..J{o*.lu $r,no|r. &^I" .0rq.

..... w l6s"-1.0..1"
4u%ird" . *St 3ew^4a

t,5

(miejsce zaErudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z
przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanorzadzie gminnym (Dz. O. z

2O!7r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, Ze posiadan
wchodzace w sklad nalZefskiej wsp6fno6ci majatkowej lub stanowiace m6j
maj ate k odrgbny;



I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w vralucle polskiej: ?x tlp u
t

#,41-r.tn.tlc...ur.pdl^t r^uLa *yq !.ka,x,'

- Srodki pienie2ne zgromadzone w i{al-ucie obcej:

u* 
_d,,tb1,*y.

- papiery warto6ciowe: m,tt ...efrq

1. Dom o powierzchni.: lLa m2, o warto6ci: /Ya 0
q.tLr,.n

iv)Y...(

tytu] prawny:

2. Mieszkanie o powj-erzchri: m2, o warto6ci:

.. .. nlaLr.+ n o.lcs.. .l^ap{rr:t* . . . . nny

tytul prawny:

3. Gospodarst.wo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

rodzaj zabudovry:

tytu] prawny:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i

doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo6ci:

r4t. a"\-t

powierzchnia:

o vlarto6ci:

n/ul d"\

o wartosci:



tytul pxawny:

III.

1. Posiadan udzialy w sp6]kach hand.J-owych z udzialem grninnych os6b prawnych
.1ub pr zeds iebi orc6w, w kt6rych uczestnj.cza, Eakie o8oby - na1e2y poda6
1iczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowia pakiet vriekszy niz 10t udziai6w w sp6]ce:

ryrs-y
Z tego tytulu osiagnalem (elan) w roku ubieglym doch6d wuysoko6ci:

.m^'t *\-r
^'-sY

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglyn doch6d w wysoko5cj-:

rv

1. Posiadam akcje vr sp6lkach handlowych z udzj-alem gminnych os6b pravmych
lu.b przedsiebi orc6w, w kt6rych uczestnicza takie osoby - nalezy poda6 1iczbg
i emitenta akcj i:

r,irt dr\*f

akcje te stanowj-a pakiet wiekszy ni2 108 akcji w sp6lce:

{ru1 a"t-t

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2ypodae l-iczbe i
emitenta udz i al6w i



Z tego tytulu os iagnalem (elam) w roku ubieglym doch6d w lrysokosci:

r.n,t-t...

2. Posiadam akcle w innych sp6ikach hand.Iolrych na1e2y poda6 liczbq i
emitenta akcj i :

/.lt.....drJ

Z tego tytulu os iagnalem (elam ) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:

m"tu. ..dr

Nabylem(am) (nabyl m6j mafZonek, z wylaczeniem mienia przynaleZneqo do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Paistwa, innej pailstliowej osoby prawnej.
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzk6!r 1ub od komunalnej osoby
prawnej .1ub zwiazku metropo.Ii talnego nastepujace mienie, kt6re podiegalo
zbyciu w drodze przetargu -naleZy poda6 opis nienia i datg nabycia, od
kogo :

(hft

VI

1. Prowadze dzialafnoS6 gospodarcza (nalezy poda6 forme prawnai przedmiot

dz j a lalnos ci ) :

/nrL. . . ..

- wsp6lnie z innymi osobami

tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglyn przych6d

a doch6d !r wysokoscj:



2. Zarzadzam d
pelnomocnikien
dz i a}a l-no6 ci ) :

zialalnoscia gospodarcza lub j estem przedstawicielem
takiej dzialalnosci (nateZypoda6 forme prawna .i przedmiot

i

- osobi 5 ci e

- wsp6lnie z inn)mi osobami

Z tego tytulu os lagnalem (e}am) w roku ubieglym doch6dw wysokosci;

vlr.

td sp6]kach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

- jesten czlonkiem zarzado (od kiedy) :

- jeatem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jesten czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osiagnalen ( elam ) w roku ubiegi),n doch6dw wysokosci:

vlrl.

fnne dochody os.iqgane
zarobkor.re j ]ub zajp6., z

zatrudnienia 1ub
kwot u zys k iwanych

innej dzial a 1no5 ci
z kazdego tytuiu:

z tytuiu
podaniem

q.1d. .Y$U

e0l
lru. . . d^,r11^ :... ..lih)P.o

kI811

. d,t,\".. ;... .3b0.a.rt......

t'
.J.



IX

Skladniki nienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.OOO zlotych (nechanicznych
przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac marke, rnodel i rok produkcj i ) :

5ra-1.. ..?,-,.bo.

rnrofrrHnLe....l^1, eiLt 0.r...dEiLrruE ....

...frr:rcMiV aap

Zobowiazania pj.enie2ne o wartogci powy2ej 1O.OOO zlotych, w tyn zaciagniete
kredyty j- pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

{vlll fu



233 S 1 Kodeksu karnego za podan ie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wo]no6ci.

.t<,r,.iu^ar"l& . /in .lrq.lDil,

(rniejscowo66, data) (podpi s )

q i,n!+.L'{,.

Powyzsze oBvriadczenie skladam Swiadomy(a) , i2 na podstawje art.


