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oSwrADczENrE MAJATKowE

radnego gminy

1 oscba Bklaalajaca ospiadcz€ni€ obo{ia2aDa jest do zgo&.9o z Prawda,
starannego i zupelnego r'laPelnienta katdej z r!.bryk.

5. oiwiadczenie o stanie DajqtLosld cbejDuje r6w.iei ,ierzytelno6ci

5. W cze6ci A ogtiadczenra zawarte sq infolEacl€ jaxne, ,czeici A zaj
i.nforiacje niejawne dotyczace a&esu zaDleszkania skladajaceso
osriadczenie oraz Ei6lsce poloieDia nieruchoaosci.

{miej scowos6)

czqsc A

Ja, ni 2ej podpisany la),

(imlona i nazuisko

[zralhz 2

kq./.lna

2
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Jeieti poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnyio PrtyPa<lku
zasto6@ania, nal€i:y ppisa6 'ale dotvczy'.
Osoba 6ktadajqca o6wiadczeDie oboei4zana jest otr.61i6 Prz)lnaleZt o6c

poszczeg6l.nych skta&iL6e DajatkorYch, dochod& i zobo*iqzai do EajEtku

od!9bnego i Gj4tku objetego baliei6kq wsp5lno6cia oaiqttdq

4. o6riadczeni€ o stania iaiatlout@ dotyczy EajEtku x tlaiu iza glaDica

0?.Q1, /91,

*.|eQe..fte.y'.fr 9rhra,rLac(- n?A4<,t(d' l/'2errlTr' 4o/a,,
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(miej sce zatrudnienia, stanoeisko 1ub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami usla{y 2 dnia I marca 1990 r. o samorzadzie qminrym {Dz. U. z

2ot1t. poz. 1875), zgodDie z art. 24h tej ustaLY o6wiadczam, ze posiadam

wchodzace a sklad ma]2eflskiej wsp6Inosci niajatkodej Iub stanolriace n6i

najatek odrebny:
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oraz nazrisko rodowe)



I.

zasoby pienie2ne:

- Srodki pienie2ne zqromadzone ir walucie polskiej . Zc 48,

- 6rodki pienierDe zglomadzone w Halucie obcej:

nv dfla7

,, (. fuzzu,l....../....t..-.

- papiery wartosciowe:

II.

1. Don o powierzchni:

tytDl prawry:

3. Gospodarstwo rolne:

rodza) sospoda..stua. /iE .

.tir.€...

rodzaj zabudouy,
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tytui prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

ltr. . 447
.. m', o t{artosci:
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tytu] prawny: ...

z lego tytulu osiqgnElem{elan) { rolu Db

doch6d w wysokosci €..

4. Inne nieruchomosci:

, powierzchnia:
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///(

4y
*//
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III.

1. Posiadan udzia]y w sp6}kach handlowych z udzj.alen gminnych oE6b prawnych

lub przedsiebiorc6r, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - na]e2y poda6
liczbe i emitenta udziat6w:
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udzialy te stanoxia pakie! wiekszy ni2 108 udziai6w t{ sp6lce:

/7t(

z tego tytulu osiagnalem (elam) H roku ubieglym doch6d "wysokosci:

z tego lytuiu osiagnalem(elam) w roku 1rbieqlym doch6d w DysoloSci:

It(.

IV
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1. PoEiadan akcje w sp6lkach handloDych z udzialem qminnych os6b pi:awnvch
Iub pr zeds i ebi o!c6r, w kt6rych uczesrnicza takie osoby naIeZy podac liczbe
i emirenra akcji:

akcje te staDowla paliet wieksz';';'"'".ry;i

2. Posj-adan udzialy w innych sp6]kach handlowych - nalezypodac ]iczbe i
emi r enta udziat6w .........)..)..

./,r .4?4t<,2



z tego tytuiu os iagnalem ( ei an) w roku ubiegtym doch6d a tJysokoSci:

2. Po6iadam akeje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq i
emj.tenta akcji: .......

4*r
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nr @a7

z lego tytulu osiaqnalen{91an) w roku ubiegtvn doch6d wwvsokosci

Nabylen(ar) (nabyi h6j rnat2onek, z {y}aczenien mienia P!zvnaleznego do iego
majitlu oarelneqo) od Skarbu Parislwa. innej panst owej osobv prawnei,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zsiazk6u lub od komunalnej osoby
pramej Iub zw.iaztu netropolitalnego nastePujace hienie, kt6re podlegato
zbyciu it alrodze przetargu -nale2y poda6 opis mienia i date nabycia, od

lttV..

dziar alnosci )

- rsp6lnie z innymi osobami -.

...titP..

/1r<
z tego tytulu os.iaqnalem(elam) w rolu ubieqlvn Przych6d

ry7

vr.

1. Prowadze dzialalnos6 gospodarcza {nalezy podac forne plaune i przedmiot

- osobi6cie



2. Zarzadza dzialalnosciq gospodarcza lub iesten Pr2edEtawicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na1e2vpoda6 forne prawna i przedniot
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Z tego tytulu osiagnalem(elan) w roku ubieglyrl doch6d w wysoko6ci:

- wsp6lnie z innymj osobami ...... -.
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Inne dochody osiqqane
zarobkowej ]ub zaj e6, z

rytDt'r
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VII.

!,1 sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki ) I

- jeste,n czlonkien zarzadu (od kiedv) :

- jesten czlonkiem .rady nadzorczej (od kiedv)

):,P

.Zre.. @.2.y
- jestem czlonk.ien toinisji reaizyjnei (od liedy)

z tego tytulu osiagnalen(elan) !r roku ubieglym doch6dw Nvsotosci:
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VIIT.

4r
zat rudnienia Iub innel dzialalno5ci
krot uzysIiaanych z kaZdego tYtu]u:
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IX

skladnili nienia ruchomego o l'artosci pouy2ej 10.000 zlotvch {nechanicznvch
przypadku pojazd6w necha.icznych nalezy podad narke. model irok produkcii):

Lerre/.a..frar. / //8a

x

zobo$iazania pieniezne o waltosci powv2ej 10.000 zlotvch, u t)4ll zaciagniete
kledyty i poiycz*i oraz {arunki, na jakich zostalv udzielone (xobec kogo'
vr zwiazlu z jakim zdarzenien, ,r jakiej uvsolosci):

///ts- 4-r



Posyzsze osriadczenie skladan Sviiadomy(a), l, ta podstarie art

Do2baDi €nia Holnosci.
233 5I Kodeksu karneso za podaDie niepra'dy 1ub zatajenie prasdy grozi kara

f. eon/^t/ t .,G..A8...2q?A. . . 16d* z/.'*;zL
(miej scowos6, data ) (podpis)


