
Uwaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

.0?.UdQ_.~ dnia c:? 2.r?i!.i!.121? 
(mie:jscowość) 

t. Osoba składająca oświadezenie obowiąDna jest do qodnego z prawdą, stanmnego 
i zupelnego wypełnienia kat.dej z rubryk. 

2. .Jeżeli po1Zl74Óhle rubryki Die znajdują w konkretnym prąpadlm mstDsowallia, należy 
wpisać "Die dotyąt". 

3. Osoba składająca oświadczenie ohowiąr.ana jest określić przynaleiność f"l'SDagólnych 
składników majątkowych, dodtod6w i zobowiązań do majątku oclrtbnego i majątku 
objętego •affmską wspólnością majątkową. 

4. Oświadezenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i a gnmiq. 
5. Oświatłcnmie majątkowe obejmuje równiei wien.ytelnośei pienifżne. 
6. W cąści A oświadczenia mwarte są informacje jawne, w~ Baś informacje niejawne 

dotyczące adresu r.amfeszlcania skJadająeego oświadłZllie oraz miejsca połoteDia 
nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja. niżej podpisany(a), .• t:J.t1.@./Z.!<. ... :.?.!..'2!.R. .... §.(.-!..t.:7f!.„„ •.••................................. „ •.••..•••..•... 
//3 , 04 // q ~Q(imionai nazwiskooraz~rodowe) 

urodzony(a) •..•.•.••••••....•• „ ....................... (.! •• ~···········~····· w ·~·li:.c:t.D.a& ........................ „ .................. . 

···································································-··································-······················································· 
............. ĘrJ..f?::f?..5!..l .... ::.g.&.:.Q.9.':j(. ....•.......•. „ ...........•• „ .• „ ...................• _ .. „ ••....•....••...•..•........••.....•. 

( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub fimkąja ) 

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 oświadC7.81D, że posiadam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

L 

Zasoby pieniężne: 
- środki pi~iężne zgromadzone w walucie polskiej: .„ ....... „.„ .....• „ ........ „ .......... „ .............................. . 
.... .. ~:?.: .. -1..tf?. .. i?..!.: ••••• !..':?..':..'1.M„= .. IJJQJ. ~i27.JL~śa. .. IX_5px:/Lklo.~ ... <M.qy'j.:t-1?.f.>.~a. ... . 

······································-················-···-····-··········-············································································ 
środk. . • _„__ wal • bee". a. J ,,_, ."1(.,.., tvt'/J v' 

- 1 p1en1ężne zgromGU4.Une w ~;1e o ___ ,:I· ••• .u;.„""ou·'tf""··.:?·---········-·-·---·-················ 
·································································-·----···-···-······----····--··-···········-····-·-···-·········· ..... . 

- papiery wartościowe: ......... !.1.~.€ .. p/.Q'ty.f?:!~ .. „.„_ ••• „ .....• „ ..• „ ...................................................... . 

························-·······························-·········--·-·-·-···········-···········-····----······-······························· 
......•..................•...•.•....• „ ...•.•..•• na kwotę: .. .!:2.!.~ .. -~'iJ-~·-············-········································· 
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n. 
I. Dom o powierzchni : .el.le..<i<?.'?J.(;.1:.!f.······· m2

, o wartości: ••.. f:J.!.?? ••• <2.(;9..b.f:!..1:/-.•••.••••••••••.•••..•...... 
tytuł prawny: .......... {J.l..'f!. •• Qf Q.'ff!j.f:!!;J •••.••.••....•••••..•.•••••..•••••..•.••.•••••.••••...•...•.••••••••••..•••.•••••.••.••••....... 

2. Mieszkanie o powierzchni: .. QQJ ............. m2, o wartości: .~1.f..<2:.?.!.<?.ef?.. .. :~.!.. ........................... . 
tytuł prawny: ... f.rl.{?.f:0.ef.1.l.fr:g._ ... i1".f.j2Ql!1Q'fs .. .lk!:?.1{j'.fi:i.!.~f?..02. ..........•........................ 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: . .... tl.te .... 12/.ą'ftJ.71 ............................ , powierzchnia: .. 12..~?!..0!.t).ft.~··· 
o wartości: ......... :.!.~.:? .... v.f:P..~~.f'!:-yt. ...•••.•.................. -...•..•....•... _ •... „ •••••••.•..•••••• „ ••••••••••••....•••.••. „. 

rodzaj zabudowy: ....• /(! .. ~.e ...... Qf.2.'"fJ...':!::!Jf. •.•...•.•.••••••••.••••••••••••••.•••••••.•••••...•..••.••.••••••.•..•••••••••••••••.•• 
tytuł prawny: ........ IJ.!.i? .... Q.(.e."{J. . .t:Jt. ...........................•................•.................................................. 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: t.'..~.?-:..c?.!.C?..ft.~ l./ 

4. Inne nieruchomości: 

powierzchnia: .d.:.g..e::g.?..~:d.€.1.f!.f!?:!.: ..... .z.~.tt.1.'ti~.~Y:~!':tti..::.§:.e .. 1.:.~ .. ~ ... ?..~.fi.(f.f?.rJ.l.:d.f.1 cP Ą;1'1 1. 

••••••••••••••••••••••••••• „„ •••••••••••• „ •••• „ ••• „ ••••••••••••••••••••••••• „ ••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••• 

o wartości: .. 1.:.:f.Q·.f?.r?.Q •. k..f •.. .s •••••••• -l.: .. -1..!;Ji?.(?.i<Z ••• ~r.:: ... -:fL~.l~.'l.~ .. :p..~:Jsr.':!.<?.!rl.!i?.f?/.R. ... ~t;.. 
.. ::1jM?.~'!:1... .. sp"2d~01~ ........ 2.~ .. <1.D.!?.<?.f: ... "Ę";ł •• :.-:-:1./.ł: •. ~!'l.QJl..:.R..~?:!f.;r.:?.t?.W.!&.lt&:?'pa4;1. 

-, ) I ..fc 
tytuł prawny: ... :L .. t.r::!.~.2.~.0.J...~ ...• lr.!j>.9..Ć;b.Q~ •• a. .. /.Y.kl."'f f.l.lstX..J!Q.. .... -R.:.!.1-t.fi.e~.IT1r.!.!?.41 . .: . .:/e/ 

,,-- ........ ( . ~ 
...... :2: ... !r..~j?..~.!.!Y..{f?..f..Ć:!.?..~!?-:i..~ .........................•........•.............. ········ .............•............................... 

DL 

I. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

.........•..•..•. .11.L'e •. ~.!ft:.c.1;':{. .................................. „ •••••. „ •• „ ............................................................ . 

udziały te stanowią pakiet większy niż I 0% udziałów w spółce: ......................•.............................. 

. . . . . . ..................... ~.L'.e .. Q{12.1,4'f.~.„ ..........•.•............................................................................... · · ·· · · 

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

................. ~ ......... il.! .. '<?. .• d-r?..'h~:.':f. ................................................................................................... . 

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

..•...•.....•..••....••••••• tl.!.JL .. 9.~.:-!4.::!:.'-;1. .. -.. „ .......................................................................................... . 

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

. . . . . . .. .. . . . ··········· ..... !:!. !!:-.... f?.(t?./-;;:.~ .............. · .................................................................................. . 
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IV. • 
I. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

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

..................... !:./.? .. ~Q.efj_.~ ............................................................................................................. . 

• " " • leszy • · O • • ---U Y'} i ' ,,.-y V )h, ~ akcje te stanowią pakiet wię mz 1 O % akcji w „pv.ce: ......... e .. ~~···\:1····7 ............. „ ... „ ....•.... „ 

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .•..........•.... 

......... -2.1.:C::.f2.P..!.Er..:?.-& .. ::.::!.l.~ .. v.ą.t:~{~ .. : .. f.?.KLlh.!1.QY.!2cć.(.?!.i?. ••.• ~r12.o.!.v. .......... . 

..... ~.(.~W.~ ...... ?l/).12.(a/f~.'w.Ł ................................................................................................... . 
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....•.................................... 

................................... h..(.g···~-~9;t. ........................................................................................... . 

V. 
Nabyłem(am) /nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia 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 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo : •..•........••.................. 

................................... f.l.t.t:. .... r?.(P..'f/;..<::;~ ...•.....•........ : ...•...•......•.••.....•...........•...•.....•.•.•......................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

VI. 
I. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnośc1) 

.......................... '::!..~. ~-..... r?.!.t?.. ~~ {. ~-..................•........ ·········· ..............•.....•...........•••. ··········· ....•...... 
- osobiście ............. (:;}.1..'ll •••• ie{.~/f.·:.l;J. .....................................................................................•........... 

z ~~~-~fu-~i~~1~;(~~>·~-;~ic-;;·~·1;i;~·;;;;~ł;ód·i·;i~~"hó"d·;;~k~~i;·:~1..;;.z"i:fi?.ii.?/ 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą łub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prawną_ i przedmiot działalnośc1): ....••.•.•..............•...................... 

. . . ..... ...... ..... ........ .. . .. .. ... .. ... ......... ... . ... ... .-:. ~-........................... ~.:..1. .~::~.f. u. :::L ................................ . 
- osobiście ............ t?.(.';f. •.•... Q~E.&..~ ........................................................................................... . 

61 • • · bam" u1 'e. ot!!/ L V'l/L.4 - wsp nie z innynu oso 1 ··························d--~ ..... ,1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....•..•................................. 

..•..•••..•.••.••••••••••••••••••••••••••••.• 12.J.'f: ••• d..t:t.4 .. ~ ................................................................................ . 
VII. , /. 
W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): ..... f.ł.~~ .. v.f.r. .. ~.~·-··········································· 
................................................................................................................................................................ 

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .••.•...... ':Lę_ •.. !?!:P..&..!7J! ................................................. . 
····························•·······································•·······················•······················································· 
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): •.•. ':!.!.k .. ef:r..ft .. '71-··········································· 
••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

· 1 ki k · ·· • · • ' d L! .A.~) f'J' e .o.' - .(< · <l4 Jestem cz on em omJSjJ rewizyjnej '-o tuew.r. : ••.•••••••••••• .~ • .r.::,..s. .• „ .................................. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

VIII. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 
z podaniC?m kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .............................................................................. . 

. . f..!:!.f:.f...l/.T.f:!.8..{-J:. .. : ... W...r!:.fZ'1: .. g2f..t.:: .. ~.ii.Q~.2a-t.~.~-,;:. ... :: .. ;?.:?.: .. ~.b.:?.., .. f f. .. z1. ..... &.f.1.-1. -t '° 

... P.<.:9.1.~ .... ~!.t.~.1x.~=-~.9. ..... (/{l •• lf.;0.1.;.2'21.~ł.: •. i.:f.~r..?..:2JJL!la.~ ... :d.C2 .. : .. 3.J:..l..s?d.7. .............. . 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej IO.OOO złotych (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać marlę, model i rok produkcji): .............•••...•••••••...•...•.••..•.•..................... 

$;:/trJ.1.iąt:h?.9.l...:-.~.::l::<.:.Y.:t;:?.!~J .. 'l.ft2f?!2 .. ~1,_ą.f:t .•• ::.?..<2.t? . .J.::..:1(.~f .. :L!: .. @ .. ?.:i.:.-;~/4?JkP 
.k.1.j'».f l:!.~.l'E .... :J:::j/..{:.(q_~~-ę .. :: .. ~4!:!.~!!.9!...:.22::::.f..~.'::!.(!..{/2~!.Q ... :02.~J.td.~ .. &..r/ 
!;(. .1?: .?.Ti."':t.~.~~?!..!..ed!.1:.?. ... ':!-:.<t.f i.{v.~1!?i ... ~:-..d.«.19.~f?.~?.t-::.!?. .• .(:v..1.<.B?..~i:. ..... ~ .. QQ.t2 .. Zd. .-::: .. 

fY11 e I tĄ?·? ~'-?li) · d t rc:t cz,(..t:;t?I~ rra:Je ~, 
X. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej I O.OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 
oraz warunki· na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w zwiqzlcu z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokości): ..........................................................................................•................................................. 

. .......... KE.?:~ .. t.<.~: .. 'Y!.!.€!.?..~t?..f:?.(.<f?..':!:;f. ... .JOML .. l?.1./2Qi.c.t.y.:. .... :V.. .... ~':::.:_:!.:~ .. §.:._(.t__ 

... $..!.0.1. ....... ~;_!?.~~!.~ ...... !.?.!?..·~-~--~.:f..f.!.f2f.!.2e::f.~.: .. ~1..~.?.tf.:J .... C/:!.E .. 
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CZĘŚĆB 

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: .... 2.~.:.'J.9..Q ..... Qf..QC.~f.l'!-:..9.. .................. . 
... l.lJ.: .. .(.f.QtJ..~ ..... ~?.'9.!~.~~!....!.!ł.!.:?..~ ...................................................................................... . 
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w p~c~Il części A (adres): 

1. .?.~:..2.~.'?. .. .'!?.f!.~?.~.9. .... Jt!:.i.."!~9:.?.<?.~'!:l:~.'9Jl.. .. ~.r1.t.~.~---··········································· 
2. .{!.':'..~.e ..... r.?.:.e„~r:.t::f?.~~~ .. : ... <!. . .f.fl1.rtJ.1..~ .. :: .. ([;)2.iP..r.:kY.Q ..•• ~:.Ze:~.~v.:. ... ~~ 
3. . . .{„ .. h.1.?:.ri.l.<e.f!.1.e ... ::..~p..V?..<.&16?. .... Y!.f.: ... Ćlt!!.~~et?l:i:-::. .... ~~--r. .. ?. ................. . 
4. -~ : .... ~Q.f;1\Q.1 •• ~ ••••• ::: ••.. 9.p.fr.e..t::u2 ..... <&!..-.. 7.~20:!.!.fd.::: ... 2.e .................................. . 

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

OfJc;c1l/lo .;( f>-D!l-?..:y7,,. .7.: ............... „ •••••••••••••••••••••• „ ••• 

( miejscowość, data ) 

s~~l 
·······f···································· 

(podpis) 


