
oSwrADczENtE MAJATKoWE

radnego gminy
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(rniejscowoS6)

Ireaga:

1

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe) BISX

urodzony (a) ltt.12. I eYl " .Qtl40.Q!tetg.N

Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodrego z prawdq,
sta.annego i zupelnego wype.lnieni-a kaade) z lubryk.

2. Je2e].j. poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretny! przl4rad.ku
zastosorratria. naleiy wl)iaa6 'aie dotyczyn.

3. Osoba skla&jaca oiwiadcz€nie abot iqzana jeat ok.e5li6 przynaleino56
poszczeg6lnych skladnik6w DajatkoHych, docbod6w i zobot iqzari do aajqtlcu
odr€bnego i Eajatku objetego ual2eiska wsp6lno6ciq najatkowa.

O6wiadczenie o stani€ lajetkow'yD datyczy Dajq,ttu e, klaju i za glatrica.

OSwiadczenie o staDie tsa j qlkotf,.l'a abejDuje r6rniei iri€rzyt€Ino6ci
pi€nieine.

6. W cz96ci A o6wiadczenia zalrarte eq infolDacje jawrre, wcze6ci B za6
inforDacje ni€ jar.n€ dotyczqce adregu zanieeztania akladajacego
oSwiadczenie oraz li€jsce poloienj-a nj.eruchcoogc1,

czq56 e

Ja, nizej podpisany(a), El,(.0. ..ry/ IA
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(miejsce zaCrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sigprzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie qrminnl,rn (t,j.
0. z 2022 r.t poz. 559, 583) zgodnie z ar:t. 24h tej ustawy oSwiadczin,posiadarn wchodzace i/,r sklad mal2eriskiej i^,sp61nosci najqtkowej
stanovriace n6j majatek odrgbny:
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Zasoby pienieZne:

- Srodki pj-eniezne zgromadzone w waluc.ie polskiej: lT. Poo,"""""'t

- Srodki pienlezne zgromadzone w walucj-e obcej:

N .tE ..Nllclll

- papiery warto6ciowe:

I'{lE...De.I?(.(?

.. na kwote:

II.

m2, o warrosci, ....... &e.Q.".9.9Q. ., .'.
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1. Dom o porierrchni, y'

llttLE=[tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci:

tytul prawny;

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: rrrE. a?I!.qY, powierzchnia,

rodzaj zabudowy: NIE (,1

tytui prawny: NtE_ .D?.tY.c.?.?

Z tego tytulu osi4gnalem(elan) w roku ubieglym przych6d i

NIE Pil q

4. fnne ni-eruchomoSci:

powierzchnia:

wT? el

Q*RM L.\U\lNKtEyt qqrPADtpq.lrt A N, t46 M

tlx.yT.K,! . . .R 
g Ltt.E. .:. . . % &9.8
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o wartosci: ..... t.f. r.9.9Q. t

0ha

o wartosci-:

doch6d w wysoko6ci : $.



NIF .m 1clq

2. Posiadam akcje vr innych sp6]kach hand.l-owych - naJ-ezy poda6 liczbe i
emj-Eent.a akcj i :

N.tE...W.lv.c./ tl

Z teqo tyLulu os iagnalen ( elam ) w roku ubieglym doch6d r.,,wysoko6ci:

^r.r

DOTLI Ll

Nabylem(arn) (nabyl n6j mal2onek, z wylaczeniem nienia przynaleznego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paistwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby
prawnej 1ub zwiAzku met ropol it alnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu -naleZy poda6 opis rnienia i date nabycia, od
kogo :

/-\J.tE... TLl c|lLl

VI

1. Prowadze dzialalno66 gospodarcza (nalezy poda6 forme prawnq i przedmioE

d z 1a l afno6 ci ) : .....^{rE...D.o-.11 cTtl

- osobi6cie N.tE..N.T!.CXII

- wsp6lnie z innl,rni osobami

a.l E . . . De'-1.(! 97,?(.

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d

i doch6d !, wysoko6ci: ..t{.tE..DQT\.LZlt



2. Zat ze|dzam dzj.alaf noscia gospodarcza ]ub jestem przedstsawici-eIem
pelnornocnikiem takiej dzialatnosci (nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot
d z i ala lnos ci ) :

NiE L(cZ.q

IE DOT:\lZI
- wsp5lnie z innl,rni osobami

/\/rE .00lY(# ,/

Z tego tytulu osiagnalem(elam) !.r roku ubieglyn doch6d w wysokosci:

IrJE DpI!.qU cl

VII.

Vi sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

NtE m q

- jestem czlonkiem zar:zadu (od kiedy) :

n.rE.. Do ovt/I

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

... ME 0aft !3
- jestem czlonkj-en kornisji rewizyjnej {od kiedy)!

IE w.nsq, 7

Z tego tytuiu osiagnalern (elam) w roku ubleglym doch6dw wysokosci:

...fv. rE. .W.r!.q..

VIIT.

Inne dochody os.iqgane
zarobkowej lub za)9e, z

zatrudnienia tub
kwot uzyskj,wanych

innej d zi aia.InoS ci
z kazdego tytulu:

Z tytulu
podaniem
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IX

Skladniki nienia ruchomego o i,rartoscj- powyzej 1O.OOO zlotych (mechanicznych
przlryadku pojazd6w mechanicznych nat-ezy poda6 rnarkg, modei i rok produkcji):

..19.Y. Y.4 tg I t.....Po{..P 4.0R,

Zobowiazania pienie2ne o wartosci powyzej 1O.OOO zlotych. w tym zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki. na jakich zostaly udziel-one (wobec kogo,
w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w jakiej wysokoEci):

.(4EaYI. . H.r.qqlP,q?.ryl.... N. . h. ANn/L rryP ?AU t)+9

...Da..rp&? e . 6a*, 64 cfii



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

233SlKodeksukarnego
pozbawienia woLno6ci.

za podanie nj-eprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara

?rni.Rq{rD. .Ntw{J E. . . &e..Q q, N&
(miej scor,eoS6, data) (podpis )


