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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

i-n *Nd-{. .9P., on,. .0,|., !?., k!8_ ,.
Uwaga: 

(miejscowość}

'' [Tfi;i'j|,i;:" 
oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego r prawdą, §taranneso l rupelnego wypelnienia

2' JeŹeli Poszczególne rubrYkl nie rnaJdują w konkretnym przypadku rastosowania, należy wpisać,,nie dotyc.y,,,3' osoba składająca oŚwladczenie obowląrana je* okieśtlć pnynależność poszczególnych skladnlków
;:fiiffi;:'' 

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ,n"iirr," objętego *"ii",łrłą wspólnością

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5, .świadczenle o stanle majątkowym obejmuje rjwntei wlerrytelnoścl plenlężne.6' W częŚci A oŚwiadcrenia rawarte rą informac;e jawne, w częścl B zai lnformacle nleJawne doĘcrące adresuramleszkanla skladającego oświadczenie oraz mlejsca polożenia nleruchomoścl.

czĘŚĆ A
Ja, niżeJ podpisany(a), .,.....,,l'JJ.QtlnJr,....,nf,,3,P-i.Ą{.........,..Ń ł/,,r,fl.Ń.aI.K
urodzony(a) ... 2l .,H.*rtsEŃ l].':l:śi,,t''::::::.:::::::::::::],, -

l.
Zasoby pienięźne;

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..,,,,..,,a,r.Z3.3r.}.6,.,-ttAl

Ę

- środki pieniężne ;;.";;;;;;; ;;;i;;i;;;..j, ,,...,.,..,xriH,,,,,...§óTi_ ..ć.,z,y,.

-papierywańościowe:'.''.'.N'.i§.'.''§di-#-';.ęt'-.'..'.....'.''.....'':.'''...'.:..'..'''....'...'.'.

,. na kwotę;

') ZcznlianąrYprtłrvadzonąprzez§lpkttrozporzątlzcnittllrczeslRałJyMinisrilw 
ztlnia2|czenvca20l?r,z,nrieninjącc80 l()zporzą_tlzrrtic r' sPrarvic rlkreŚlenia wzorów fbmlularz-y i,sn ło.t.r*,i nlnjqtkrłv."-clr ;;;;ń gminy,.wójta, za§tępcy rvójła, sekretarza glniny.

filł] 
*r' osoby rłyrlająctj dccl,zje adlrlinist-r.ltc)jnc iv iniie niu *O;trt iiX ii-poz, l 298). ktrjrc rveszło tł ;rye ie z clnicln l lipca

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawY z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2077 r,Poz' 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące * ,1ł.a małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój malątek odrębny:

latfudnienia, stanowi§ko lub funk.i"l '
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ll.
1, Dom o powierzchn,, , /ł§ 1a.?,.. ^',o 

wartości; ,.,...., ..,..6'.cl@-,:..,.,
tytul prawny: ....h!.kt,§N.a§.ll-,....nrńł,r....ŃiCił",inix. """""""t""

2, Mieszkanie o powierzchni; ,.,..:=,......... ,'n', o *rnoi.i, ...'.,. .Ńić.......§.-ó..fl".ćii.,.,........,,.',....,.,......,..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..,......,.,b!.}.ę.....,.'P..,9r,' ,§,?ł,(...,.,, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowyi ....,..,,.,...,
tytuł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4, lnne nieruchomości:
powie rzch n ia : ....,.,.,. .,.,....,.,....N,l Ę... ...§.a.i:.( C.?. Y_

tytuł prawny:

lll.
1, Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których ucżestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów;
..,..,..,.....,w$..t.i_..,......§.P.I-(..f ,?,Y.....,.,..,.

udziały te stanowią pakiet większy niż7Ooń udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

, 
: :: :: ::: ::: : : : : ]::::: :::Jii$ ::::]K,#,i*# ::: :: : : :::: : :::::]: :::]: ::
Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV,
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w którYch uczestniczą takie 
^osoby _ - naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

...'.....'........''.'--.'..

;;;;; ;;;;; ;;;;;;;i;k;;;;i; ilr;;;;i' ;;;i;;,
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

o wartości:

2, Posiadam akcje w innych podać liczbę i emitenta akcji; ,.,."......,.
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v.
NabYtem(am) (nabYt mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich
związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo

:::::::::::::::::::::Ńi:i::§€s!i]i2:i::::::::::f::::T:1;,_": _" _..,., .,,

Vl,

-osobiście ,,.. ,..,Pn**,l§l_ . .|l1ł.aH.ńł,..il:ńć.iAa;,.Iźi.i;'.,',:.,'..':,..-..,.-.::.-.:,-.,....,.,

- wspólnie z innymi osobami ..,,..,..,..,.......,.f}t ł.€.,,,..b.,.Q..Tź,C,"7.,,.,,.,,.,,,

^ ';;; il;ffi;;ili;;;;il;;i; ;;;;;iil;;;ilil]';;;; ;;il;;;§*łk,6{r;0p_. D_: w!o.43,ł,,J2,Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jesiem przedstawicielem pelnomocnikiem ,.xi"i J.i.i.i."i., 
*- lv lF'

(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ,.......A',.l.f,....., .ł.i.'l.ł,,.cij,.-:..-:;: .

- osobiście.,,.

- wspó|nie z innymi osobami

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ,.,,....,.,....,lY,l,r,.,,,.,,.P,.Q[.r.,C..?,t,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
l nne

kwot

;;;; il;i;;,,,r",i".i-oil;;;;";;,;cłńffi;J;;;;;;;',.',...,',.Ń;.i.i..,.|P-.óiii.ż-iczr,.,,.r......,.,.
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

dochody osiągane z tytułu lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
z każdego

-- '' '^^ ć
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 1qPOq złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modelirok produkcji); ,....,.....T.!.{...,,8..0rr,..CZr...,.,..,,,...,..,.

x.
Zobowiązania Pieniężne o Wartości powyżej 10 O00 złotych, w tym zaciągniqte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..,...

,.. .§,.i.E.. .. :.-§- §:r.l...ćffi


