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radnego gminy
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Przekazano

Y.*T$o" składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn pnypadku zastosowania, należy
wpisać ,,nie dodczy''.
osoba składającą oświadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

. {' .

oświadczenie o stanie maJątkowym doĘczy majątku w kraju i za $ranicą.
oświadczenie o stanie.majątkowym obejmuie również wienytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśĆ A

4.
5.
6.

'*h.HOł'**

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2001
r;'Nr,142, poz. 1591 o^r?!?2002r. Nr23, po2.220, nr62, poz. s5B, Nr113,poz. gB4, Nr153, poz.
1271'i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z arL 24h tej ustawy oświad_czam, źe pósiadam wchodząie w
skład ńałżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.
Zasobypieniężne: ą^ , /
- środ-ki' pien Ęzne zgromadzone w walucie polskiej:....'.. ...ł..2...fo..z.

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.........' W.'( '.' .d4 *'F

il.
1. Dorn o powierzch ni,&l0..,.. ffi2, o wartoŚci:.'... .,.A...? 8..ti
tytułprawny.,,.,,,,t:0,'ff'bruns.n,Q.#-|.!m[,b,d'ki,...

2' Mieszkanie o powierzchni: ....''..........'..... ffi2, o wańości: . W(.e c.o.t ..*/y
tytuł prawny: ...........''

3. Gospodarstwo rolne:
I

rodza1gospodarstw 
^, 

........l,M.€.



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

2.

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udŻiałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóń, w ktÓrybn uczestniczątakie osoby - należy podać.liczbę i emitenta akcji:

........:l.Mką,Ofu%../............'....'...//
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o akcji w spółce:

.'..'.....'...''...........,.. a.t....-

Z tego $fułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód wwysokości: "'"""""""

Posiadam akcje w ińnych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..............-.'

Vk d^yLraĄ .

I',l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn)'v roku ubiegłym dochÓd wwysokoŚci: ....'..'...'......'''.'.'...'...'......',..'



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód wwysokości:

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaÓ formę prawną i pzedmiot działalności):...'......'.......

t-( cfun*a%. :i
//

- osobiście

- wspólnie z innymiosobarni

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

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

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



I
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,vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwan ych z kaŻdego tytułu:

du,€lo,.'.'y:..*'d.l?.e9ł,,a.,.'...,/,r.a*n..

ile",!^vdi ;.r4rzl ;,c ;l*n ń i/łłńa'u";;"'błł

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.0oo zł (w pnypadku pojazdów mechanicznych

naleŻy podać markę, model i rok produkcji): ...........'...-- .:............:.....

ru,łę'. daryu/

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.o0o zi, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, wa;riązku z jakim zdarzeńiem,w jakiej wysokości):

... tA^u d,c/r* /

Kodeksu karnego


