
OSwlADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy 'l zl. tit. :z,ato
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1. osoba skladaj.ca o6,iadcz€nie c'lro{iqz.na jest do zsodDego z P!a{da,
Etarannego i zuPelDego {]?.rnienia kai&l z rubrvx '

2. J€re1i poszcz€96lne rubEyki nie znaiduiq ' l<onlretn)r! PlzvPedlku
zasto6dania, nal€2y rPisa6 "!1. dotvcrv'.

3. os.'bs Bxladajac" o<"i.a"r."i" "u*-l,ana 
jest oL!€6116 P! zlmal'2no66

poszczeg6fnych 6](tadnj'k6w lajau(oFych, dochod6' i zobowiaza'i do rajqttu

odtebnego i lajatku objetego laliellska {3P6}no6cia &ajattot.a

4. o6wiadczenie o stanie f,aiatkoqd dotyczv lajatku e Xraju iza glanica

s. o6'iadczenie o staDie Eai4tkowlE obejEuje !5enie' na€rzvtelno6ca

6. w czeici A o5*iadczeDia zawa!tse 5a infolDacle jawne, wczesci B za6

infolEacje nie ja'no dotyc2ace adresu zai-eszkaDi'a skladaiacego
oisiadczeDie olaz Dielsce poloZenia nieruchobo6cj"

czE6i A

Ja, ni:ej podpisany(a),

( imiona i nazwisko

oraz nazeisko rodo.re)

\ta,nq, tn-m^ tq-)

/.8,Q9, 4?,t1?' ?,se"[oorlr-

QrJo,
(miejsce zatrudrienia, stanorrisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami ustawy z ahia I narca 1990 r. o sanorzadzie gminnym (Dz U' z

2oL7r. poz. 18?5), zgodnie z arE. 24]n lej usta{y o6viiadczan, ie Posiadan

rchodzace w sklad nEl2efiskiej wsp6lnosci malatkowej lub stanoeiace n6i

najaLel odrebny:

L.0z



I.

Zasoby pieniezne:

- Srodki pieniezne zqronadzo.e w vraluci€ polsliei:

. ruq.. ..tq..i,lc. . $!qsU. . . :. 3,.bS 1.,.{Q

- Srodki pieniezne zgronadzo

papiery wartoScioue: " I\]JA

ne { walucie obcei: ....,.

n P )^otrur't0

II

o,l0l9 l,'& OroU hA @,,r\O)

2. Mieszkanie o po\rierzchni

tytui prawny:

3. cospodarslwo rolne:

rodzaj gospodarslw

1. Dom o powierzchni

rodzal zabudowy

z tego tytulu osiag

M8

m'z, o Barto6ci:

. m', o warto6ci:

MruS dof,.,1

nalen (elam) w roku ubieglyn rzych6d i

doch6d , !.rysokosci: ..

4 . lnne nieruchomo6ci:

powierzchnia: ... ... ..

.lr*.Q.

Lrt?

tytu] prawny:



tylul prawny:

III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udrialen gminnych os6b Prawnych
lub przedsiebiorc6tr, w k!6rych uczestnicza, takie osoby - nalezy podac
liczbe i emilenta udzra]6w:

udzraly te stanowia Pakiet lriekszy ni2

nde

10t udziato{ w

Itu *e1
z teso tytulu osiagnalen(etam) w roku ubieqlym doch6d mysokoscii

2. Posiadan udzialy i, innych sp6]Iach handlowych - nalezypoda6 liczbe i
enitenla udziat6w: .....

{\l},9r

u;e &t"'. .... .tI
*g*x

Z tego lytulu os iagnal eh ( elam) w roku Dbj.eqtym doch

IV

1. Posiadam akcje w sp6]kach handlo{ych z udzialen qmi.Dych os6b prawnvch
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza Eakie o6oby - naleZy poda6 ric?be
i emirenla akcj i:

alcje te stano{ia pakiet siekszy niz 10t akcji w sP6}ce



2. PoEiadam akcje u innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbe i
emitenta akcji:

e+9

z tego lytulu osiaqnalen(elam) !, roku ubieqlym doch

Z tego tytulu oslagnalem(elan) a !oku ubieglym doch6d lrysokosci:

kogo :

Nabytem(an) (naby] m6j lllatzonek, z wylaczenien nienia przvnalezneso do jego
najalku odrebnego) od skarbu Panstwa, lnnej pa6sL ouej osobv praHnej,
jednostek samorzadu lerytorialnego, ich zwiazk6w lub od konunalnej osoby
prawnej lub zwiazku netropolitalnego nas!epujace nienie, kt6re podlegalo
zbyciu v drodze przetargu -na1e2y poda6 oPis mienia i date nabvcia, od

Au,q 1D\UA\r0

VI

1. Prowadze dzialalnoSd gospodarcza (nalezy podaa forme prawna i przedmiot

wsp6lnie z innymi osobani

a rolu ubieqlyn prz

.

Iuet' ,,

z tego tytul u osiaqnqlenlelan)

i doch6d w Hysolosci; .......



2. Zarzadzan dzialalno6cia gospodarcza lub jesten przedstawicielem
petnonocnikien taliej dzialalno6ci (naleiypodac forme prama i Przedhiot
dz-ialalnosci):

LLt"e

- wsp6lnie z irnyFi osobami

z teso tytulu osiaqnalen(9lan) N roku ubieglym doch6dw wvsolosci:

l.Lrg

. .U^&

jestem czlonkien zarzadu (od liedy):

jestem czlonkien rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkien komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego tytulu osiagnalen(etam) w roku Dbieglym doch6dw Hvsokosci

VIII.

Inne dochody osiagaDe
zarobkowej tub zaj e6, z

zatrudnienia Iub
kwot uzysliwanych

innej dzialalnoscj
z kazdego !ytulu:

dielo,

tN^ -;t ..d;el+ v.ld
I {15'88 &In - r,t 86r. e?

b^5o.-,,,.''.1.

Jaeii*. ?e",lq a

\.q\e,co 50 - ,-Ylq -

VII.

w sp6lkach handlowych (nazv,,a, siedziba spoili):



rx.

Skladniki mienia ruchomeso o warrosci polty2ej 10.000 ?loLvch (nechanicznvch
przypadku pojazd6u nechanicznych nalezy podad marke, nodel i rok produkcji):

x.

zoboriqzania Pieniezne o lrartosci poryzej 10.000 zlotvch, w tyn zaciasDiete
tredyty i pozyczk! ataz Darunki, na iakich zostalv udzielone (!''obec koso,
w zwiazlu z jakin zdarzeniem, w laliej wysokosci):

l\+q

l,L^,9.



Pory2sze oswiadczenie skladam Swiadorny(a), i2 na Podstawie art.

233 S l xodeksu karr'eso za podanie niepra dy tub zataienie pra!'dv grozi kara

im.ry,ti::;:
..Q"f^nL.0Pw.r^


