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UBZAD GMINY

ośwnoczENlE MAJĄTKoWE Wprynęio 3lll] 'lt n!l!. ?!!
radnego gminy Ldz. .''..'.'...""" ""' zał'

Prłekazano

|lTś;o" składająca oświadczenie obowiązana jest
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

do zgodnego z prawdą, starannego i

2. Jeżeli-poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn pnypadku zastosowania, należy
wpisać r,nie dot1tczy''.

3. oqola 9!ładająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ń4ątru
9bjeteso małżeńską wspólnością majątkową. 

i:liij4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za gianicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w cięści B zaś informacje niejawne

doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca- połóżenia
nieruchomości.

czĘśc A

Ja nizej podpisany(a l, .'f*l ą -!/ayf x tł ił.n|e ul.gk ę ..łd ,]anbgrłŁa
urodzony(a) '.J.h., B.g'., /.s..ó.ó.tP::i].::::]:::::::,l*:*] .'t#il.ąA ni,ę",'Ł

n adn* p'ad'l hrnf,n9ł ' ba*6mp{
(mĘsce źa{rudnienia, śłdnowisko lub funkcja) 

'

po-zapoznaniu się'z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U. z2001
r.Nr 142,poz'1591 orazz2002 r. Nr23, poz.220, nr62, poz.55B, Ni 113|poz.'goł, Nr153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w
skład małzeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne: Ą .= t .|
- środ'ki'pienĘżne zgromadzone w waldcie polskiej:'.'.'.. '..'.'.*.2.'.Ę'z '

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:''........ . .n'ł!r..'d'o.Ę *g

- papiery wańościowe:

tytuł prawny: .........'........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw a: ...........l/M.'e l.asłx7'.'.................'.., powiezchnia:.



0 Wartości:

rodzaj zabudowy: ..........

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .............''.'

:' ' nł-. 'aĄ'krr*....{...}k....i. 
il 

...../....

ilt.
1. Posiadam udziały W spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorcÓW, w których uczestniczątakie osoby - należy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

' n,V c,crł *y,
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziaław w spÓłce:

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

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: '....'.

'......'',.A:V.d,ohĆŁ.r7.....'....'..'..'.'.VT
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .....'..'..'.-..

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcóń, w ktorybn uczestniczątakie osoby - należy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

, ,nk' ''. aLc'MĄ'f
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o akcji w spółce:

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

2' Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych - nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji: ...'........'..'.

,t' 
.''' dntłpx:l.....w.r u I l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku u[iegłym dmhód w wysokości: ....''''.........



V.
Nabyłem(am) (nabył mÓj małzonek' zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu w drodze

'":":::""::::::"."il*""'^,.ff,T|,:;)dkoso.
"ff "r

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą(naleŻy podaÓ formę prawnąiprzedmiot działalności): ........'....

. n.tV d,otł cŁ7
- osobiście

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podaĆ formę prawną i pzedmiot działalności):.............'....

'""" ":'' nle..'.. 'd'a.ł:ł..*sł...ud

- wspólnie z innymiosobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochódwwysokości: ........''..''..'.'..'...

_ osobiście

_ wspÓlnie z innymiosobami

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

vlt.

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

nalezy podaĆ rnarkę, model irok produkcji):

wtY {"

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 1o'oo0 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

: Yt,9 d,o tU*q
t/ł

czĘsc B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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