
Uwaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

I'/~( . . . 
.... J~ ...... ~ ...... , dma . .A.O.(.{Q.'Jt.ZlM ~ 

(miejsco"!(/ć) 

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego 
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy 
wpisać "nie dotyczy". 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku 
objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne 

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia 

nieruchomości. 

~~:~ :ctpisany(aJ, ............... ;f ą~~ ... B..c:..~ .... ~C .. >Jg#.~.'!::.~ 
urodzony(a) ...... i .. 1. ... t>.f1.e..~ .. :i..~fJ.~~~'.~~o;r~~.~~~'.~~~Q.~ ............................ . 

·················································(·~·i·~j~~~·~!!!e~~~~~b·fu~k~j·~·)··············································· 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 

Zasoby pieniężne: 
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .. „ ........................................................... „ .......... . 

.......................................... /µ§. ... dr.?.ffre.t.t·········· ................................................ . 

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..................... „ .................... „ .................................. . 

................................................. ~e.: ...... ~r:-~······························································· 
-~~~;~~-~~~~~~;~~~··: ::J.Tt.:::;J;;;,.::::.~y;;t;,:·:.:z;;~:~;;t;;::::::.··:: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·~~·l~~~~~·:·„„·.·21if.."?!.~·.·.···:·····~.„ ...... „ .... ·.·.·~.·.·.·.·.„„ .... ·.·.·.·.·.·~.-.·~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.„„ .... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.„· 
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II. 

1. Dom o powierzchni : .. „„9.f?.,.~.0. ......... m2
, o wartości: „„„/..P.!:.„.t'.'f.?..('9..~ ..... „.„„„ ......... . 

- ( ( 10 ro, ~_/\ ( ( r .../)./ 
tytuł prawny: ... frl1.!Q.t..f..f;Y..:?f.f:r!l/. ....... lf.?.~/(?.~~ę .. „.1.1.&fl~Y.'?.V.l0E.~ .......................... „ •• 

2 M. k . . h . 2 , . . 1esz anie o pow1erzc n1: „„„„„„.„„.„„„. m , o wartosc1: .„„„„.„„.„ ... „„„.„„ .. „„„ ..... „ .. „.„.„ ... „ 

tytuł prawny: ....................................................... „ ... „ ............................................ „„ .... „ ....... „ ....... „ 

3. Gospodarstwo rolne: f,, 
rodzaj gospodarstwa: .... „„ .... /!.'!?. ... ~ .... „„„„ ... „„ .......... , powierzchnia: „.„l..1.„9..(-/..~!?~.~<.!Jc..-
o wartości: ........................ d/?.'. ..... f.if ~(f.~_-··.„ .................................................... „ ..... „ ............ . 
rodzaj zabudowy: ... „ ...... !D.ULIAf.M<.~„ ..... 9!9l!~ ... Qd.q.t:.~ ............................................ . -( L~/o. T r t .„„~··· •.Pl<. <9 
tytuł prawny: .... ~.~fY:J .......... ?..„„ ... W-.?j?.f? ...... if2(„„~:(f?. .. „.~„„„ .... „„ ... „.„... t 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:'if((fl„„.c.J .. tf.'+!.~ 
4. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: .................. W..?.. ......... ~f .f..9.P.P .. ft/?.<:-: ..................... „ ••... „ .•.•.•• „ ..•. „ ................... . 

o wartości: ............... Ó..Q ..... t.rJ.(f~ .......... „ ..•.............................••.••••.•.••.••..•.•.•..................•..•.. 

·······································~·'(···„··r······················„.„ ... , ........... c.„i ................ :r:::J!l_'''""''''''"''''''''''''''' 
tytuł prawny: ..... .M:-!.e~x...f:Y..~ ........ W.J.jl.!4?.r&rl.2~.e. ...... t!'!i.o/'f.!..~ .. f?.~ .. „ .•..•. „ .. . 

m. 
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

........................................... M.~e ....... C?.~~····································································· 

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: „„„„„„ „„„ .. „„„ „ .. „„„„ .. „ „ „. „ „„ 

................................................. ~~~ ......... 'f?.~f:~ .......................................................... . 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ .. „„„„„ ........ „.„ .. „.„.„.„ . 

............................. · ........................ ~:~ ........ !2.~.~~····················································· 
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: „„„ 

.......................................................... ~ ........ <;R.~r-~„ ................................................ . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł7m dochód w wysokości: .„.„„ ..... „„.„„ .. „„„ .... „.„„ 

. ······ .. .. . ........................ M.1.e.: ...... ~~~ ............................... . 
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IV. 
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

.................................................. Ml.e-...... '°'Co."tif~··································································· 

k. t . k. . k .. lOo/i k „ 'ł 

„ _CJ.e .. t°. ~. ".".°.:'~ ~.· .. :.~:.::.ę. '.'~ .. ni~~.· ;c;z~:::::·.·.:::::::::::·.·.·.·.·. :::·. :: ::::·.::::::·." ::::·.·.::::::: 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „ •••• ~' ••••• d.Qf;y..c;..~ .. 

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .... Ji.l.Mr-
··· ~1/fb .... ~.dx .... .J)p.fę!!.{f!: .... ct. .... Cj.ey'(fć.Y.'ę: ............................ . 

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .... ~---~~ 

V. 
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem m1ema przynależnego do jego majątku 
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało 

~~~~i"..~. d'.~~~--p-~t.a~gu.~.';);g_~~~lf?:fi-~~1~-~".~Y_<_i_~'..~~-~~~~-~-::::::::::::.·::::::::::::::: .. :. 

VI. 
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : 

....... ·:·:··:············································;~·· @ft~······· ..... ··································· 
- osob1sc1e ..................................... (/µ,, ......... &..~ .... ~ ......................................... , ............. . 

-=~;~;~;~·~·i·~~;~;-~;~~~:;······ .. ·.·.·.:···.·.·.·~-·-·.·.·.·_·d;J.f ~-o/.?.-··.·.··.·.·.·.·.·.·.·.· ... ·.· .. ·.·.·.·.··.· .··.··.· .. ·.·.·.·.·.:·.·. 

z ;~~~·;;;~i~ ~;;~~~j~;;;;~i;;;;;J·~-;~k~-~bi~-~fy;;,·~;:;;~;;;;;;·i ct~~hód·~·;;;;~k~;~;~··.faie::·~7 
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomq_cnikiell? t~iej 

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): „ .. „,tU&e. ..... c.9L&:k.'(~ 

- osobiście .................. „ .... ;J.M.e.-. ... „.„.rQWf.l(.C..~ ......... „„ ... „ .... „„.„.„„„„ .......... „ .. „.„ ......... „ 
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z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... M.. ... ~7 

~pólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ·········~·-·····~Y..~·························· ...... :·. ···;~;~~:· ~~;~~~;~:. ~=~~~-~~~-~;~~;;; ·::::::: ::::::::::: :~::::::::dQi.f ;9-:::::: :::::::::::: ::::: :: 
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... „.„„„ ... „~„.„„~~····„········· 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): „„„.„„„.W.„„„.~:t.f.t.~„„.„„„ 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: „„„.~„„.44.e.~ 

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 

z ROdaniem kwot u~skiwanyc~-~_fażdego tytułu:~~_,„„„„„„.„„.„„„„ .. „„„„„ ........ „„„„„„ .... . 
Od A .. :t.-;. ... QLo. .... <ll.0P,':f. ......... ~ .... ~~~ ..... c.&0.-:._.;·r::·::7-.···::. . .tf!Jl9..9.i.'".P..fP. ... u .... „ .............. . 

............... ~~~.~ ... : .................. dt,,efg······~·~····~.11!.!P...t.:. ... ef ~r.~ .......... . 

IX. 
Składniki m1ema ruchomego o wartości powyżej 1 O.OOO złotych (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę, model i rok profi1!'sfJJ): „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„ 
............................................................... ~.e ....... ~.r..~ ....................... „ ........................ „. 

X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1 O.OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 
oraz w~r~nki na jakich ~stały udzielone ~obffc kogp, w, związk~ z jakim zdarzeniem, ):!!_}akie} 
wysokosc z): . „ .. „ „ ... „ .... „ „ . ./{J/. .. ~!?M:dk. „ .. ~&./.~„ :·.fu. fd~{.~ę;u.w. .. lą..?-1.tf. .ł ... ?/..„ · „ · „ · „ 
......................................................................... :-.;-....... ,·--;.:~."!" ,.-.·.::„ .... -:-. ~--~::.-~:.-.,~. ~, ..... „.::-~ •. ~".fi ' - .::.;~: •••• ~.'. ••••••••••• 

' I 
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CZĘŚĆB 

d . k . b lłd .. '. d . ':Ki,1:Y:f. jr_ A res zam1esz arna oso y s c a aJąceJ osw1a czeme: .. „.„.„. "'/(„ .. „'{2.„„ .. „.„„„„.„.„„„„.„.„ ... „.„ . 

................................................................. „ ................................. ~ .... ~§.~.qt!?.9. ... Pj?.t?..~~ ... . 
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): 

1. .„.„ .. if.Oi~ .. l.6.„.„.„„.„.„„ .. ~G..~.?!..<X?.. .... rr?.f!.'?..~~„„.„„.„„„„ .. „„ ... „ ...... „.„ .. . 
2 ............................................ „ .......................•.•...................••.•.•....••....•.................... „ ...••..••.......... 

3. „„„.ff~„ .. .ef..f?. .. „. „.„ ..... „.~(P..:}..9.9. .. „„Qr.e~~.„„.„„.„„ ..... „ .. „.„„„. 
4. .„„ .. „„ .. 02.a..o.~„ ... „.„„„ ... „„„~„9..~ .. ~„P.9„ .. <D/,.~'!:.3!.:Y?.„.„„„ .... „„„ .... „„„ 

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

rf/h.~ ... A.9..~.P..~.: .. W.1~ 
( ~ejscowość, data) 

9~~' 
••••••••••• r- ••••••••••••••••••••••• 

(podpis) 


