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oswIADczENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

.K 
^r| 

r.(.o rrr.'cc, *r^ ł.
(mjej scowoś ć )

?.8 tcta.
1. osoba składająca oświad'czenie obowiązana jest' do zgrodnego

z prawdą, starairnego i zupe}nego wypełnienia każdej z 'r.li.yL. 
-

2. .Teżeli poszczególne rubryki nie znajdują ; xooL."t'rv-przypadku zastosowania, należy wpisać 'tnie dotvczv!| -3 ' osoba sktad'ająca oświadczJnie' oi"ffia określicprzynależność poszczególnych skIad'ników nrajątkowych, dochod'ówi zobowiązań do mająlku ołrębnego i majątku objętego malżeńskąwspólnością uraj ątkową.a. 
:=-T1"-"_"-:1'-. 

o stanie majątkowynr d'otyczy maj ąlku w kra ju]. za granrcą.
5. oświadczenie o 

. stanie majątkowpn obejrouje równieżwierzyt'e1ności pieniężne
6. W części Ą oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części

". - ":ś. informacje 
. niej awne dot'yczące ad'resu zamieszkaniaskladającego oświ.adczenie oi""' mj.ejscu położenianieruchomości.

cząśc ł
Ja, niŻe3 podpisany(a), .. ła.r,i.,nirR...śłti.oltz.....
urodzony (a) 3. l s., t 3. B.Ś. :]i':::.'. ::::'.":.;':. łN;i"ł:d"ri

$'yaa;t)a^,,g!:irr.r'*r," j;ii'"".***J,.[*r!,'lł?'ł;;i-;|ią
po zapoznaniu się z przepisami usLawi 

" *'" ,- -l{'"" 199o r.o samorządzie gminnym (pz. v. z }oa1 r. Nr 142, paz. !59! orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5S8, Nr 113, poz. 984, Nr153, paz. 727L i Nr 2!4, .pa-z. róoa), zgod'nie z irt. 
'nł.'a"justawy oświadczam, że posiad'am wchodzącJ w skład małżeńskie]wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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polskiej:

obcej:

.d".... na kwote: 'łutrr.
1.

2.

3.

4-

ó..ri.ń

il&ftlnoqrtolcdltSs drJ,iot.

o wartości: ..lA"ee.p. .

t:
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III.
1. Posiadam udziały.w spółkach hand]owych z udzj-ałem gminnychosób prawnych lub przeds i ębiorców, \^r kLórych uczestniczątakie osoby _ na'eży podać 

'iczbę 
i emitenLa udziałóW:

udzialy
w spółce:

ąlł-.
(i;kszy niŻ LoŻ udz ialów

z tego tytułu os iągną}em (ęłam) roku ubiegł1łn dochódw wysokoś ci :

2.
i::li:"T ti:::ll-' ::;;; ;;;i;;;; ;;i;;;; - ;;i;;; ;;;;;

w wysokości :

TV.
1. Posiadam akcj e

prawnych lub
osoby - nalezy

w spół'kach hand1owych z ud'ziałem gminnych osóbprz eds iębiorców, w których uc z e s'tni a;;-_t;kiepodac liczbę i emiEente :L.-..

z t'ego tytulu osiągnąłem (ęłam) roku ubiegłym dochódw wysokoś ci :

2. Posiadam akcje w
liczbę i emitenta

innych spółk""ł. ł.""jio',v; - ;;i;.; ;;;;;

z tego tytułu
w wysokości:

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mieniaprzynależnego do jego majątku odrębnego) od słarbu Państwa, innejpaństwowej osoby prawnej, jednosrek 

" 
]*o. 

" "'dr-, 
terycorialne;., -t;ń

związków 1ub od komuna1nej o"oly p'.'r."_i następująĆe mienie,
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kcóre pod1egało zbyciu w
mienia i date nabycia, od

drodze przetargu , - należy podać opi skogo :

' ' ' .lltt w
vr.

1. pro\'r'adzę działa1ność gospodarczą (na1eży podać formęi przedmiot działa1nośói), ..... . .::.:;.:..
..r!.l(...doćlavil."

prawną

- wspó1nie z innymi osobami ... '.. ... -.. .

f ^::::^ :."::1:' osiągnąłem(ęł"*l '" ;;k; ;i;;;;

podać formę prawną i przedmiot działar;ści':

i dochód w wysokości; ....... 
ulf ęYj'y''l

zarząd.zam _ 
działJn^i-i; " "'-^'-_-'" " "'

przedstawici.:-"-p.ł-i.",iJ"',iio'"-"'.="1''1T"5]r.r"rll!.'

przychód
2.

j estem
(na1eży

tego tytułu os iągnąłem (ęłam) ubiegłym dochódwysokości:

vrl .

W spółkach handtowych (nazwa, sledziba spÓłkj.) :... . nJL...e|i.ćłurl.

- j esE'em członkiem rady nadżorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komi s j j, rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osią9ną}em (ęłam) roku ubiegłym dochódw wysokości:
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tycułu zatrudnienia _Lub i nnoizaje'C t z podaniem l.'"a "'v=łi"JrrrrJil,I: Ą::ffłA:;,'*r. :. . . .r:'
. .l.i ,'ł{ś.,źł 

' "{, 
.'' . . . .

10.000 zlotych
markę, mode1

x-
Zobowiązania
zaciągnięte
udzielone
wysokości):

w tym
zostaly
j akiej
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:?Yr::: ""u''..u"1.u":: sk}adam świadomy (a) , iż na podstawied.LL. z35 s _L Kodeksu karn€go za podanie niepra-way lubzatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wJ1ności.

. .t p{vl rr'i,} 3.0,o.t'łe&r
(miej sco!'ość, data )

c5p.'p.,l,ilr,'*;r tx
(podpis)
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