
oswrAoczENrE MAJATKOWE

radnego gminY
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1. Osoba sxladajaca o6tiaalct.ni. oboriqzana jest do zgodneqo z prarda,
stltaDn€go i zuPelnego wt?.]ni€Dia ta,dej z rubryL'

2. Jeieti poszczes6tn€ lu.bryki nie znajduja r kdt!'tn)a pltvPadxu
zasto6dania, na]€iy ePisa6 'Dl. dotvczv'.

3. Oscba skla&jqc" o6"iaa"te"i" "bo"ir-na 
jest otle6licPlzlhlf inoii

PoBzc2eg6lnYch sttadnik6f, Eai{th*!'ch, dehod6e i zot'oxiqzai do Dajatku

odlebnego i Daiattu obJet€so Ealieist< '6p61Do6ciq lajqtto{a

oiwiaalcz€ni€ o stanie uajqtloFj'E dotYczy rajattu ' kralu a za granica'4

5. o6rj.adczenie o 6tanie raj4ttoqr cb€leuje !6'nie,l ti €rzyt€tDo6ci

5. W czesci A o6eiadczenia zawarte 6a infolDacj. iawle, wcze6ci B za:i

infoEacj€ Di.ja,ne dotyczace aatt€3u zsBj.€szkaDj.a 6kladtjqcogo
ogriadcz.Die oraz Eiejsce Poloieni.a nieruchooo3ci '
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(miejsce zacrudnienia, slsnol,isko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami ustary z dnla 8 harca l'990 r. o sarnorzadzie gminnvn (Dz U z

2oLtr. poz. 187s), zgodnie z art. 24h tei ustawv oswiadczan, 2e posiadan

wchodzace w sklad maizeilskiej (sP6lnoscl majEtlonei ]ub stanourace moj

majatek odrebny:

Pted 
G-mtrry 

-Pierr4,, 

AW!

lg zo. ot. zozo

l, n, I



I.

zasoby pienie2ne:

- Srodki pienje2ne zgromadzone w ,a.Iucie polsliej: 5O,Qo9 *.f.

- srodki pienie2ne zsromadzone w *alucie .o"q, ni9...dQ*,?/

- papiery warto.ciowe: .nic.. dol1ry

1. Dom o posierzch"r, €.€.......
aa

rytul prawny: . .l4.lcs.nQ5c .

tytnt olawny | ..,nte.

3. cospodarstuo t:o]ne,

Lylul Prawny: ...

4. lnnc nieruchono6ci:
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Z tego tytulu osiagnatrem(ela,n) er roku Dbieglvh przych6d i

doch6d w {ysokosci .Aaylzad . . z 4 Q. e e. o. .d. qA aV. .€ 6, e oo.r

powierzchnia: ..nra.. del./.V.

na klrote i

II.

mr, o warlosci: 4l.Q.C.eA.a.



tytt prauny: -..(?/Q.

III.

1. Posiadan u.lziaty , sp6]kach handlot{vch z udzialen qminnvch o66b prasnvch

Iub p!zedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - nalezv poda6

liczbe j emitenla udzia]6H:

udzialy !e stanowia Pakiet wiQkszy ni2 10t udzia]6x u sP6]ce:

AG. o{4%
z teqo tytutu os iqqnal en ( 91an) x roku ubiegtlai doch6d $rvsoko6ci

.nk...a!.etY.czy

tl,<..4^alVc.7.

otelgey

2. Posiadan udziaty w innych sp6lkach handlowvch _ natezypodaC liczbe i
emilenta udzial6u: .....

L'u.q. . .

.n(€.

d"*e/'

Z tego Lytutu osi4gnqlen(etain) w rolu ubiegtvm doch6d w NysokoSci:

IV

1. Posiadan akcj e w

tub przedsj ebiorc6w,
i emirenta akcj i:

sp6lIach handlowych z udzialen gminnvch o66b pra'nvch
w kt6rych uczeslnicza takie osobv - nale2y poda' Lic?be

.nie. ob-lfozdf

akcje te stanowia pakiel wiekszv ni2 r0t akcii w sp6lce:

4.t < doly*y

@v



z teqo tytulu osiagnalem (etain)

.w?...d.e?.7e26.. .

doq"Y

drlfV

w rcku ubiegl]'m doch6d w wysoko6cl:

2. poEiadam akcje u innych sp6lkach handlowych _ nalezy poda6 Iiczbe i
emitenta akcj i :

.ru.c..

z tego tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubiegilm doch6d wwysokosci:

. n!.<

Nabylem(an) (nabyt m6j ma]2onek, z wytqc2eniem nienia przv.aLe2nego do jego
majatku odrebnego) od skarbu Panstwa. innej panstwowej osobv prah'r'ej,
jednostek sa,nor:zadu te!ytoriaInego, ich z,iazI6e 1ub od konunaln€j osobv
praHnej lub zwiazku netropolitalnego nastepujace nienj'e, tt6re podleqato
zbyciu i, drodze prz.targu -na1e2y poda6 opis nienia i date nabvcia, od

. . ,7.1e

1, Prolrad29 dzialalno56 gospodarcza (nalezy Poda6 forrne pra,na i przedmiot

t *"y

\/I

dziaTarnolcil | . ,."21?, adyeT

.arc...do*1cy

- vsp6lnie z innymi osobami .rlt?...ek{7cV

Z tego tytulu osiaqnqlen (elam)

i .r..h6.i w wvsoYoeci: .?l(C.. dp0'y



2- zarzadzan dzialaLno6ciq gospodarcza lub i estem przed8tawlcielem
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci {nale2ypoda6 forne prawnq i przedniot
dzialalnosci )

v
- wsp6rnie z illnymi osobanl .A.ie..d4?rr/c..V....

z tego tytulu osi aqnqlen ( 91an) u roku ubieglym doch6d w {ysokosci:

.nk...de$n*g.....

vIi.

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

/,1! e
- jestem czlonkien zarzadu (od kiedv):

d*+fr,

.ntc...tu4ov
./1te.. d-qv

Inne dochody osiagane
zarobkowej ]ub zai e6, z

jeslen czlonkiern rady Dadzotczej (od kiedv)

- jesrem czlonkiern komisii relrizvinej (od ki€dv):

VIII.

.-n(€. doQ-.V
z tego tytulu osiagnalem(ela]n) a roku ubieglyr docb6dw avsokosci:

.a.,?...&tv%

zatrudnienia Iub innei d2ialalno6ci
kwot uzysliwanych z ka2dego lytulu:

4 66o *7 .dre/a r*e/.ae7.Q

..rtt?..daQ.cV...---
- osobiscie .aC..d*kJC



IX

Skladniki nienia ruchomego o wartosci powy2ej 10.000 ztotych {Inechanicznych
przypadku pojazd6w mechanicznych nale2v poda6 narke, nodel i rok Produkcji):

. at agnt /z rol a.ic4... 2 E faR..46.2Qd. -r,ok-

. v.*i d . . . z.e.? 2. . . . r,,Y. *,1oif. . :.e.e eQ. *f . . . - . . - .

x

zobowi zania pienie2ne o uarLosci Potyzej 10.000 zlotvch, w tym zaciagniele
kledyry i poiyczki oraz darunki, na iakich zostalv udzielode (robec kogo,
w zHiaztu z jatim zdarzenien, w jakiej wysokosci):

a.L...o{a*+Vy



Poiry2sze o6{iadczenie s}}adan Sniadorny (a), i2 na podstawie art'

233 5 I xodeksu karnego za podanie nieprawdy tub zalajenie Pra$dv glozi kala
pozbawienia EolnoSci.

?.,:dro*.e. /,tU,. 26 e. 4.rlCAO &AV"
(miejscoro56, da!a) (PodPis)


