
OSwlADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy ,lUrzal-"rrirr 
o,e-rlo;, ;p,IJ

.:jI',4

1. osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z plasda,
starannego i zupeln€go w}?elnienia kazdei z lubryf.

2. Jeieli poszczeg5lDe lulrryki nie znajdula, v hoD](ret!)E przypaalku
zastoso*ania, naleiy tPi6a6 "ple dotyczy'.

czE6e A

Ja, Di2q podpisany (a),

( imiona i nazvisko

oraz nazwisko .odowe)

,\o.nrrlo . . . !t n,,.|.q" . . I *1.e...G r.v

3. osoba skladajeca o6,i.dcz€nie obo{iazana je6t ok!e61i6 Plzynale zDoic

poszczeg6hych sklsdnik6$ aaj4tkoxych, dochod6{ i zchoeiazai do Eajqtku

odrebnego i lajatku objetego Darterasle e6P6lnoiciq raictkds.

4

5

oiFiadczenio o stanie lajatkoxfat dotyczy aajEtku w klaju r za glarica.

O;riadczenio o statri€ lajqt](o*ts cirejEuj€ r6tDier,ietzytelno6ci

6. w cze<ci A o6wiadc2.nie zawarte 6a inforsacje jawne, Ecze6ci B za6
infolDacj€ nieja,ne dotyczace a&esu zaDieszkaDia skla&iaceso
o::{iadczeni6 olaz sj.€lsce po}orenia nieluchdosci.

t

15.-..[],...[9.Q5.v yr-p+,rc..t&OJ.r.

$rult? ,*1". . .1.5 j. .'r. Jfu l+.c."Fks+"

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia) po zapoznaniu si9 z

przepisami ustairy z dnia I marca 1990 r. o sanorzqdzie gninDyin (Dz. U. 2

2ol7r. poz. 1815), zgodnie z art. 24}] tej ustary oswiadczam, 2e posiadan

wchodzace w sllad nal2enskiej wspa,InoSci najatkouej lub stanowiqce m6j

majatek odrebny:

Smutarfu . -.. JL.Qt.l4l.p.,.



T.

zasoby pienie2ne:

- Srodki pieniezne zgromadzone tr vralucie polsliej

. rrrlc,I itr,. n!* . . .roo,.\*r^:le. . . . . . tC1
\

, . l,l46. ,loo., .ttQ.lt

*il.".rlr........

- srodki pienie2ne zgromadzone w $arLrcie obcej:

..../n t

- papiery wartoscioire:

tr.

2. Mieszkanie o powierzchDi:

y\%
frllf M%^.t

1. Dom o po,lerzchlrr, ...,4p-.. ..... m'1, o wartosci: ../3q,.qsg.+\.. .

tytul prawny : . . 4n.qf it on!" . . . . L,,lq-.1,rlr:L s. . . . .,:.ndqlL"ul . . . .

n'?, o t{a rlo6ci

. .., poeierzchnia:

{-\,^*(

e\**

...1!,.L?-

m,rt

z tego tytulu osiagnalen(elan) w roku ubieqlym Przychod i

3- Gospodarstwo !o1ne

rodzaj gospodarsl'ra:

o Ballosci: .........

rodzaj zabudowy: ....

tylDl pravrny: ... ....

doch6d w ,ysokosci: ..

4. lnne nieruchonosci:

powierzchnia: ........

. Jn^t dr)



III.

1. Posiadan udzialy w sp6]kach hand.lowvch z udzialen qninnvch os5b Prawnvch

lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza, taki' osoby - DaIezy poda6

liczbe i emitenta udzial6rl

....m*€... d,,

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 103 udziat6w w sp6ice:

z teqo tytulu osiagnalen (el am) w rolu ubieglvm doch6d Hrvsokoici:

ffu( d"3t8,'%

mIt

Z teqo tytulu osiagna]€m(elam) w roku ubieglym doch6d t{ Nysoko6ci:

...rnlR.

IV

1. Posiadsn akcj e w

1ub przedsj ebiorc6w,
i emiEenta akci i.

sp6lIach handloxych z udzialem gminnvch os6b prawnvch
w kt6rych uczesLnicTa takie osoby nale2v poda6 liczbe

..0r,r( S""l

akcje te stanowia pakiet 
'riekszy 

ni2 10t akcji w sp6tce:

.lrr[ P

tytu] prahny:

2. Posiadan udzialy w innych sP6lkach handlowvch - nalezy poda6 liczbe i
emitenta udzia]6w

d,c[u",,."2...t(J



z tego tytulu osiasnalem ( I ] an) w roku ubiestvm doch6d vr wvsokoSci:

....rlrri

2. Posiadam akcje tg innych sp6ikach handlowych _ nalezy poda6liczbe i
erniEeDta akcii: .......

kogo :

d'fuY

d'"\{

d-okr-, ,,(\ - A

.nc"tt....dro

z tego tytulu osiagnalem(elan) w roku ubieglvm doch6d wlrysokosci:

!\u.g

Nabylen(am) (nabyl n5j nalzonek, z irylaczenien mienja Przvnaleznego do jeqo
haj;tku odrebnego) od Skarbu Parlst!.,a, innej pansttowej osobv Plawnei,
leOnosteX samorz4du terytorialneqo, ich zriazk6D lub od komunalnej osoby
prawnej Iub zHiqzku metropolitalnego nastepuiace nienie, kt6re podlegaio
zbyciul, drodz€ plzetargu -nalezy poda6 opis mienja i date nabvcia. od

rn^g . .

vr.

1. Prowadze dzjalalno66 gospodarcza lnale2y podad forne praDna i przednior

dziala.lnosci ) :

- lrsp6lnie z inn)fri osobami

w r-oku ubieglym przych6d

d,)rr*.e

z tego tyiutu os iagnalen (elam)

i doch6d w Rysokosci: ........



2, Zarzadza$ dzialalnosciE gospodarc2a rub jesten Przedslawicielem
pelnomocnikien takiej dzialalnosci {nale2vpodaa forme Prawna i przedhiot
dzialalnoSci ) :

ilrb1..,1,z-nrL

- wsp5lnie z innytri oEobani

z tego tytulu osiagnalen (elam) r, roku ubiegtlr doch6d w rysoloSci:

.ro,l..t.

VII.

w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki) :

- jesten czronkiem zarzadu (od kiedv)

jesten cztonkien rady nadzorczej (od kiedv) :

jesten cztonl<iem lomisji re!,tlzyinej (od kiedv)

VIII.

Inne dochody osiagane
zarobkowej lub zaj e6, z

zatrudnienia lub
*hot uzyskiwanYch

innej dzialalnoSci
z kazdego tytulu:

dD,tt )d. r.tl,.lu. . rna4.rrur

zoJn rLr.^|,,*t- . !Sli.
d:rnq /1). ,or,.\

..drtl"..r.ed^r6> 3-tlo-:-l
f.,:t..r....

z reqo lytulu osiagnalen(glam) w ioku ubiegivn doch6dw !''jysokosci:



IX

Skladniki nienia ruchonego o warlo6ci powyzej 10.000 z]otvch (mechanicznvch
prz]?adku pojazd6w mechanicznych nale2v Poda6 narke, model i rok produkcji):

zobowiqzania pienieine o {artosci pouv2ej 1O'000 z}otvch, -e tvm zaciagniete
tredyty i poiyczx:' otaz rarunki, na jakich zostalv udzielone (i'obec koso'

x

r zwiazku z j atin zdarzenien, !, jakiej wysokoSci):

/hr|.....



Po,y2sze oswiadczenie skladam 6xiadornv(a), i2 na Podslawie art'

233 s l xodeksu karneso za podanie Diepra!''dv lub zatajenie pratdv grozi kara

krcl.t.r-t{,.. . )1,P\ ..haP.. I]r*J"
pozbawienia No.lnoSci

(niejscoko66, data) (PodPis)


