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0SWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy
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".(miejscowo6C)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiQzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przynaleino56 poszczegr6lnych

skladnikriw majqtkowych, dochod6w i zobowi4zart do majqtku odrqbnego i majqtku
objgtego mal2erfiskq wsp6lno6ciq maj4tkowq.

4. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pienig2ne.
6. W cz96ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz96ci B za5 informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo6ci.

czDsc A
0.8.Ja, ni2ej podpisany(a), . ./1.!AAlgA .A.Q. t\..6*.e,ts.1.

nazwisko rJdowe )

urodzony(a) .......
4 t imiona i

3_..4a..,/.q.?h...
nazwisko oraz

/o -7a h/
&.

..,,.,..72
11u""t'

(miej zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22017 r. poz.l875), zgodnie z art.24h tej ustawy odwiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad
malZeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki oienie2ne zsromadzo

.*4i.qd;....2/-.,*t
ne w walucie polskiej: ..:).:Z{ Pt..e:-+-/.-sr.a.*1/..4.1-,

e:42e,1.4 i.....2-. 2.e././.4...1

- Srodki pienigzne zgroma&one w walucie obcej: ..........,...h.2A-.

&. )- papiery wartoSciowe: ...

na kwotg ,..2././.9...
'/
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'il'o". 
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powierzchni: .........9--6-............... m2, o wartos 
"i, 

...r/.QTM.*{e./H.t,..... ....
rywtprawny:Lln!.*Lfu..fu1*.i:t+;.:klttt..tyq4tr.Nt:.7-9.,l2t {*;.2**-a.sydtt-1n1.ctt,na"t

2. Mieszkanie o powierzchni: .....(f.!(..gI.a*illil. o wartosci: ...2!.!-4..&.L.:L!(.111.............................
tytul prawny: .................. -ah.lg...dA:l q.+.?.y.......

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodars wa: .........4.t.1,.4.t/p..h.:.1,y........... powierzchnia: .,il.14..dp.,!#.?f.......
o wartosci: .4.T.1.4....(XQ.t.'U.t.1fl......................
rodzaj zabudowy i ..................../111.A.dp..i.q!. :*1...
tytul prawny: ......etQ....ala.lqt?!1..........
z tego tytulu osi4gn4tem(Qtam) w roku ubiegtym przych6d t ;;#'*'*yr;;;;;;, niiLdA'Lm

4- Inne nieruchomo6ci: . . ^- 
,"i"rl,.,l,ii.ii, iii.i-/,!-Q.tn.stxfuk*tt?!(tt..Htr:?ssr.h.,.r...rt:t*{*i.9nP.fl.l*lt.t.i.......
............h3i..h.a..stxL9.4.!-..1.-Y?...(.2C-2.<#1!.?...An,Jk.....................
o wartosci: dz,tal.u.1/.2.r..1!,1t2lp-.-y*.fiP.2t|-6in.?t.1kd7-*.dil.{Z-[.a..o.{2Qn2ffi*:/./n'
...........a,33..nst...a..q.r/..Q-t.o.t...9Q.a.0....ztA-Lt*:tt.
tytul pra#y:P...8 slanan.(nia..s*.ll*..€etraner*4.a.!4t.s(a/.t-?kt.:.to.tL..,...........

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestni
udzialem gminnych os6b prawnych lub

- nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
handlowych z
cz4 takie psoby
. 6...{J.i.. /.?.t :! !/.I

udzialy te stanowiE pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w sp6lce: ....,?. 1s... /

Z tego tytulu osiegn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ..rt1.1.!.(... (:.

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach
N.{t.

trpndlowych -
/t1ti.y ...........

naleZy podad liczbg i emitenta udzial6w: ......

t'

I

,;;;;d;i;;;;i;;i;i;;;*..ku ubiegrym ao"r,oa * *v,oro!;;t:, ...).ili.ii-ii.{i/:Ii

rv.
L Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

:::::'::l """* : :* :: ::1j:5? fr:
le SO - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

;k"d;i;;;;;;;;ki;;;i;6;; iot;;k;ji; ilil'
Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci : ....,,1).t.t (,.. t;i. tt(:*/-

.......,:!. t(.., tdi,

a6 liczbg i emitenta akcJ l:
il.4..

2

Z tego t)'tulu ,ry.osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .....qatt.(..alQ)

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych -
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v
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego mai4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, lidnostel samorzqdu
teryorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daig

...........,.. t.....t.....

l. Prowadzg dzialalno36 gospodarczE lnale2y poda6 fgrmg prawn4 i przedmiot dzialalnosci): .........

- osobiscie ..................,1.u6. .C1.C,1?.(.?.:t......

- wsp6lnie z innymi osobami

z i;;;,y,;tu ;il;;;ili;ffi ;'"'*,*rrv, o..r";il i ;;il ; ;;;;#;, .;i r.k. :. d*,. ln <
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem

dzialalno5ci (nale2y podaC formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): ...:.lJ
takiej

(

- osobiScie L11-..

- wsp6lnie z innyni osobami .,,,..............,,...).Ui.. I

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oici: .a:2il.(.. cLl,""'r""

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) 1.k..,

t1Q..

t?..1?.d.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .........../.1:?.1 .l+.. -

L

iuLi.!.:1.q

Z tego tytnlu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oici; ...r:11J.(.. a

VIII

,7-...

Inne dochody osi4gane z tynrtu zatrudnienia lub innej. dzialalno5ci -Taroblgwej lub zajg6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaztpgo tygutu: ...."Jtt e.t...d.Q(1Q.eL.."./.q./iU..s4...........

3

VI.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

i rok prod ukcji)mechanicznych nale2v nodad
.J F-tra...

markg, model
..cH.8.8a. ..P.r.Q

Qst. ..4R.0.0.0-..

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartosci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci):

7.74...
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Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

B /r..z.l rt n.,.?,.4.. P- 9...:e. ?-il
(miejscowoSd, dau)

L!.i tt /L:t.ty:...G t q.?: I /
(podpis)
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