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oSwrAoczENrE MAJATKowE

radnego gminy

I/a'rn llnra.,

1

czE6c A

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i na2wisko

olaz nazwisko rodowe)

o36ba srladajacs oiwiadczenie c,bo,i4zaDa jest do zsod,eso z prardq,
stalann€go i zuPeln€go FlPelDi€Dia kaidej z rubrvk.

2. Jei6li poszczeg6lne lublyki nie znajdujq w konkletnlE Przvpadku
zastosdania, naleiY rPisa6

3. O6oba skla&jaca o5wiadczctri. oboEiazana jest okledlid PEzvD'Lo

poszczeg6tnych slladnit6s EajatkosYch, docbc'd& i z.ibo,iazai do lajAtlu

odlebDego i hajqtl<u oDletego nali€;skq BsP6lDoiciq aajqt]<dq.

4. o6wiadczenie o stanie Eajatl<ov.)d dotyczY Dalalku w tlaju izs gr'nica

5 osPiadczeDi€ o stanie laajatko!.lo obojDuje !6*Die, wiarzvtelnoSci

6. w cze6cj. A o<siadczetia zavarte s4 infolDacjB ja'ne, wczeici B za6

inforbacje Di6jame dotycz4co a&esu za&i€sz!.ania 6tladaiec6go
oSriadezeni€ o!az hiejsce Polorenia nieruch@o5ci.

z.d

Zarn[.1xXp|r,,*.
(m/ej5ce zaErudnienra funkcia) po zapoznanlu sleo z

o samorzadzje qninnyn (Dz. U. z

! stawy oBwiadczan, ae Posiadam

naj atlowej Iub slanoNiace m6j

, stanosisko l
przepisami ustauy z dnia 8 marca 1990 r.
2oL1r. poz. 18?5), zgodnie z art. 24}r te)
wchodzace w sktad mai2edskiej wsP6lno6ci

najatek odrebny:

ftJzao iimlnv Fntroiai w*.

J=" z o. 6a. 2rr, l

r!.iL

.....03,. 0.6...49.6 6.r. - A"ala.,xtt



I.

zasoby pieniezne:

- Srodki pienie2ne zgronadzone w iralucie Polskiel:

- Srodki pi€nie2ne zgrornadzone w walucie obcej:

..""41'19"

.9.ao.oo,.:

,oo.ooo.of

@

- papiery wartosciowe nu-tu

at,

2. Mieszkanie o powie!zchni:

tytu l Pra,ny: ...--,/1,U/

3. Gospodarstlro rolne:

rodzaj sospodarste^,'.n 12.

o Hartosci: ....... ryU.e..,..

rct3,zaj zabuaowy | .. AUA..

tytul prawny: .. -. 474,..

doch6d w itysokosci, ..,"44

4. Inne nieruchomosci:

m//a /"+^fl

1. Dom o povierzch "r, .. 4.01 .

.,.,;-","_;, .....-^

m'z, o Fa1106ci

^', o ^urtoS"i, ..t 10

qf"ru

tuU*g

poo:,erzcnnia: .4Z@

z lego Lytutu osiagn4lem(elan) w roku ubiegtyr pr2ych6d i

azfil^f . .:.

.50N/a...
e
.01

J^rane &r/rula,na.
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III.

1. Posiadan udzialy !r sp6tlach handlorych z udzialem qninnvch os6b pramvch
lub p!zedsiebiorcow, w It6rych uczestnicza' takie osoby - nale2y poda6

liczbe i enitenta udzial6{:

n<a

udzialy te stanoiria pakiet wiekszy niz lot udzia]6N w sp6lce:

%^l

q^-t

n!, rhftc.u4

4*l

ryv

4?,1!-,'

z tego tytulu osiagn4lem ( elam) w roku ubieglym doch6d wwysoko6ci:

2. Posiadan udzialy w innych sP6tkach handlowvch nalezyPoda6 liczbe i
emitenta udziat6!:

Z teqo lytDlu osiagnelem(elan) w roku ubieglvm doch6d ir wysokosci

z/?/A/.

/11,10

,4.Le-/

IV

1. Posiadan alcje w

lub przedsiebj.orc6{,
i enilenta akcj i:

sp6ikach handlo{ych z udziatem gninnych os6t, pramvch
u kt6rych uczestniczq takie osoby _ nalezv poda6 liczbe

d"w

zao

,ftrr6"A*e/,

akcje te stanowiq pakieL wiekszy ni2 10t alclj w sp6lce: ..

d%^(



Z tego tytulu osiagnalen(elan) r, roku ubieq])ft doch6d i{ wvsokosci:

.-.-.-.rr7r&,

2. Posiaalam akcje u innych sp6lkach handlowvch - nalezy podad liczbe i
emitenta akcji:

.n L?/.

z tego tytrrlu osiqgnalen(Qlan) w roku ubieglvn doch6d !rwysokoSci:

/"?y

'%^l

Nabylem(an) (nabyl m6j naizonek, z {vtaczeniem nienia przvnaleznego do iego
.iji.t, .ar"u..d.) oi srarlu Panstwa. innej paistrcwej osobv praanej '
l.an".t.X "".ot,ao, te!ytorialneso, ich z}]iazk6rl lub od komunalnej osobv

prawnej ruu zwiazku meiropolitalneqo nastepujace 'nienie,. 
kt6re podleqaio

'iry.r"-, dlodze przetar$1 -nalerv poda6 opis nienia i date nabvcia' od

./n/2

1. Prowa.tze dzialalno66 qospodarcza (naIe2y poda6 forne prawna i Przedntol

kogo

dzialalnosci) : ....rnlo

vt

4%

,sp61nj.e z inr\yni, osaba[i ...alV4.z-

m&.

Z tego tytulu osiaqnalen(elan) w roku ubieglvn Przvch6d

i doch6d !.r wysoko6.i mQ/. /*t/%

e?*{

Wt

q"ru



2. Zarz4dzan dzialalnoscia gospodarczd lub j estem przedstsa,icielem
pelnomocni kien takiej dziatalnosci (naIeZypoda6 forne Prawna i Przedniot
dzialalnosci ) :

r1,L0. .%.{
- osobiscie

- !.sp6l!lie z ilrnyni osobami

,'v?'(.&

,?Ue.

VII.

w sp6]l<ach handLolrych (nazlra, siedziba sP6lli):

,L

... .. . .,:r.t//r..0{dtk44.OJ
alem(elan) v, roku ubieqiyn doch6d 1,l xvso

,ry^{

,/*^{/Z/.

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedv)

. .........mip..
jesten czlonkiem rady nadzoiczej

........../h(a
lod kiedy)ltf l

jesten czlonkien komisjl rewizylnej {od kiedv)

(n{?.

z tego tytulu osiagnalem(elan) !r roku ubieg}vm doch6d ir !'vso*osci:

r.Kbr.

VIIt.

Inne dochody osiaqane
zarobkowej lub zaje6, z

tytutu za!rudnieni a lub
kwot uzyskiwanych

innej dziatal])06ci
z ka2dego tytutu:

^At U/,r1i!rt1,E ,3085 356
y Joor/t"b

b?^e

e*"-il



IX

Skladniki irienia ruchomego o warloscj powy2ej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadtu pojazd6w nechanicznych nalezy podai marke, nodel i rok plodukcj i) |

J/t.L.Ag....l.o'lo.

x

zobowiazani-a pieniezne o Hartosci pory2ei 10.000 ztotych, !, tyn zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (lrobec kogo,
E z,iazku 2 jakim zdarzenien, N jakiej wysokosci):

m/&. kf-rt



Powy2sze oiuiadczenie sktadan gwiadornv(a), iz na pods!auje alt'

233 5 1 Xodeksu karnego za podanie niepra!'dv lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSct

fun\otodue. . .{.2.0 r.2,0 2.0 .1..

(rniej scoNo6C, data ) (PodPis)


