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radnego gminy
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Ja, nizej podpasanyla),

3. osoba sltadajEca o6wiadcz.nr. oboHiazana lest oL!€61i6 prztaaleiroii
po6zczeg6lEych Bkladnik6{ Dajqt}oFych, dochodow i zoborj.qzr,fl do lajatku
odtebnogo i @jatku objetego rlalieiskq ,sp6lno6cia lajatkor.c.

L. O6oba gkladalqca o6Eiadczenie obowiez.na je6t do zgodDego z plawda,
staranD.go i .upelnego w:.pelaj.€tria taid€t z lubryk.

2. ,J.z.Li po6zcze96l.ne lubryki nie znatduta s konktetnlE przypadku
zastosoraDia, naleiy ,prae6 'Ei. dotycry'-

5. o6,iadczeaio o stani. aajatkoe.!.u obejruj€ !6enie, wielzytelno6cj.

6. w cze6ca A o6riadczenia zaFarte s4 infornacje larna, ,cze5ci a za6
rnf oroacje nl.lame dotyczece a&€au zalieszLanj.a stradajacego
o6xiadczetrj'. oraz e1ej6c€ pofoienr.a nj.6iuchouorici.

4. O6riadcz€ni6 o stanie lajat]rortE dotyczy lajatl(u w klaju iza granicE

( imiona i nazrrisko

olaz nazwisko ."u",", PERTD

ur:odzony(a) {.1,@,,196.9v.... "..RRti.B0RXu.
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ll:lrlp. (ey.B N.QLltfE. . Ur,.QG.Rq.IqNr). /{,. . .

OUort".tru g kEt rco,.:r+
(miejsce zatru&lieria, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami ustairy z dnia I marca 1990 !. o sanorzadzie qiinnlm (Dz. U. z

2o!7r. poz- 1875), zgodnie z atg- 24}]. tej usLawy o6wiadczam, 2e posiadain

wchodzace h sklad malrenskiej Bsp6Inosci majatkowej Iub stanowiace n5j
majatek odrebny:
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- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskrej:
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1. Dom o bowierz.hni: l@

2. Mieszkanie o powierzchni:
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Z lego tytut'r osiagnaten(qlan) w roku ubieglyn przych6d i
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III.

udzialy te stanowiq pakie! uiekszy ni2 10i udziai6w n sp6lce:

tI[ g. Johpu
4.!

drEry

014,ry

L. Posradam udziaty w spolkach handlonych z udziatem sminnych os6b prahalych
lub przedsiebiorc6r. w lL6rych uczeshicza, Eakie osoby - natety poda6
liczbe i enileDta udziai6w:

n".d4ry

tLr,.

d4,?

2. Posiadam udzialy u innych sp6lkach handlowych - naleZypodad liczbe i
ami r enta Ldz ia t 6w:

rue ddXui

w roku ubieglym doch6d 
'rwysokosci:

Z tego lytutu osiagnalen ( e ]am) w roku ubieqltrn doch6d rll wysoko6cr:

Z teqo tytulu os iaqnaten (elan)

. . .frf c.

t1\

L. Posiadan akcje w sp6ikach handlowych z udzialem qninnych os6b prawflych
lub przedsiebiorc6w, H kt6rych uczestniczE takie oaoby - na]ezy podac ljczbe
i cmitenta akcj i:

dol*,*{
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akcje te stanoHia pakie! wiekszy niz 109 atcji w sp6lce:

e

tu

us. M,\



Z tego tytulu osiagnatem(elam) w rolu ubieqtlm doch6d w wysokosci

tue

2. Posiadar akcje !r innych sp6ikach handlorych - nalezy poda6 liczbe i
emlEenla akcj i:

z tego tytulu os iaqnatem ( e tan) !i rolu ubieqlyn doch6d wwysokosci

rrt d4%

iledp[rGa
1.1

tu dd*a4

tJ{,r+

nre do[ca4

Nabylen(an) (nabyt n6j ma]zonek, z wylaczenien nienia przynalezneqo do jeqo
najatku odrebnego) od Skarbu Pafstaa, innel panstwowej osoby prawnei,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zriqzk6w 1ub od konunalnej osoby
prawnej Iub zwiEzku metropolitalnego nastepujace nienj.e, kt6re podlesalo
zbyciu v, drodze pltetarlf.r -na1e2y podad opis mienia i date nabycia, od

VI

1, Prowadze dziatalnosa gospodarcza (nale2y poclac forme prawna i przednlot

- wsD6l nie z ituwi osobaml

Z tego tytulu osiqgnalem(elan) w r:oku ubieglym przych6d
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lue.
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,ld#q

r doch6d w ysoko6ci: ..nfe..Ol{



2. zatzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jesEem przedEtawicielem
pelnonocnikien takiej dziatalnosci (nale2ypodaa fome pranna i przedni.o!
dziala.rno6ci):

...ur. d4*r
- osobiscie . .

wsp6lnie z innFi osobami .,
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z tego tytulu osiagnalen ( et an) v roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII

w sp6lkach handlowych (nazwa, sledziba sp6}ki):

- jesten czionklen zarzadu (od kiedy):

- jest€m czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy) :

Z leqo tytulu osiqgnalem{e}am) w roku ubieg}ym doch6dw wysokosci

1/III.

rnne dochody osiagane
zalobkowej lub zaj ec, z

zatrudnienia Iub innej dziaialnosci
kuo! uzyskiaanych z ka2dego tylulu:
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IX

Skladniki nienia ruchonego o wartosci poriy2el 10.000 zlorych {nechanicznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nalezy podai marke, model i rok produj<cji):

.1SiI...Q .V.tl.?os.:.sr Ba.4,a1>-l t l,"
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x

zobowiazania pienie2ne o ,rarloSci powyZet 10.000 zlotych, i, tym zaciaqnlete
kredyty i poZyczki oraz warunki, na takich zostaty udzieloDe (wobec kogo,
w zwiazku z lakim zalarzeDiem, w jakiej wysoko6ci)l

ue ridXcxg

.n1,.



Powyrsze o6wiadczenie skladam Swjadomv(a)' i2 na podsta ie art'

233 S 1 Koaleksu karnego za podanie niepraedv Iub zaLajenie PrawdY qrozi kara

nEi&hlrc h,llFlut E,19, 0h,1xl. llr*A l),*,rl,t

(mrejscowo5i, data ) {PodPis )

pozbawienia trolnoici.


