
osWIADCZIINIE, MAJATI(OWE
radnego gminY

/, ityB,topi,,t . . . . . . . . ., dni a 2 6.' t/'( t'' l'Q /'t "''
(miejscowoSc)

Y*3::;" skradajqca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4' starannego i

;:r,""mg:ffll: [r'x?,1tolll,o.ru w konkretn yrn, przvpadku zastosowania' nate'v

wpisac .,nic dotYczY"'

3. osoba sktadaj4ca oSwiadczenie obo.wiqzana jest okreSlic p.rzyna|e,Zn"u: |T:.,egolnych

sktadnikow maj4tkowych, dochodo* i ffi.J i)"r, armajqiku'odrgbnego i maj4tku objgtego

malzef,sk4 wspolnoSci4 maj4tkowq' 
1 -L-,^-..*-iorlzrr *r 1

4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy malqtku w kraiu I za gran.rcq'

5. oswiadczenie o stanie maj4tkowy* "IJ:t"":. 
r6w"iez wieizytelnosci pienigzne'

6. W czESci A oSwiad czenia zawurt. ,finiormlcje jawn9, * t'9sti B zal informacje niejawne

doryczqce uor"rr'*-r-olJi* ,i.uniu rffi;;"* 'ls*iuat'""it otaz miejsca potozenia

nieruchomoSci.

urodzonY(a)
f::::B harkv

poZapozaaniusiEzprzepisamiustawyzdn\aSmarcalgg0r.osamorz4dziegminnym(Dz.
tJ. 220t7 r. poz.r sis), igodnie 1^:t ,;i7;"* ::: radczam' ze posiadam wchodz4ce w

skladmatzeriskiejwspolnoScimaj4tkowejlubstanowi4cemojmaj4tekodrgbny:

t.
iuroavpienigzne: 

gromadzone w walucie potskiej: /.5{5*,X n p,fod,l' 
:{':::/

na kwotg:



ychod i dochod w wYsokoSci: "'
r du,rnfi- /Q[l.n?,,....

0,'c.".. 
q7i.

J u?.aVtudffi'*
tytul PrawnY:

III.
1. Posiadam udziatY

przedsigbiorc6w, w

udzialow:

w spolkach handlowYch z

kt6rych uczestniczq takie
udzialem gminnych osob prawnych. lub

osoby - it"zy poda6 liczbq i ernitenta

n'u tula-r

"arfrty 
," stanowi4 prftitt wigkszy niz l)oh udzial6w w sp6lce:

lrurrerJ

.ztegotytulu oriagnai.*iqt;l w roku ubieglym dochod w wysokosci: """"""'

2. posiadam udziaty w innych ,poil.u"r, handlowych - nalezy poda6 liczbq i emitenta

llpnrruau* akcje w spolkach handlowvchzudziate* gflll*:::i"fi:Y:l",l"T',:
l;L,TJ[11[flY, ,I-'i:ffi, ,*ffi)ir^or"osoby - iatezv poda6 ticzbq i emitenta akcji:

i,r;""-u*::i;a;*K{i*ag*ffi ffit'.,,'""(#/,:'!,{c
2. Mieszkanie o powtgzchnl: "t't'"i{!:-')'
tytttl prawny'. ......u')v
3. CosPodarstwo rolne:

z. prri"i". ;k;j; ; ;;;;; ilik;;h rrurJro*v.h - nalezv poda6 liczbe i remitenta akcii: " "

; ;,r*;; :;; 
; ;; ;;;#; ; i;;; ;#$; #hWi; ;ili;;;s"',r,"r;;;i;;rtm(etam) w roku ubieglvm ddeh60 v wvsoKoscr:



v.
Nabylem(am)(nabylmojmalzorre|,zwyt4czeniem.mieniaprzynalelnegodojegomaj4tku
odrqbnego) od Skarbu Panstwa, inn..1"'iui-'t*owe3 o'ouy p'u*ntj' jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6wt ko.*uPlnei osoby- p'u*nti lub zwrqzku metropolitalnego

nastEpnj4ce rnienie, i*L^p"ai.gulo ,uv.1i, * a.oazi p"tiu'gu - nalizy poda6 opis mienia

i datg nabYcia, od kogo:

, . . . ,, ' .l . ' . '

- osobiscie...................'. " " " " " " " " 

" 

" ttto-U' {'A tff--
....Q...s

wspolnie z innYmi osobami

ztegotytuiu oriagnai.*ifirr"l w roku ubieglym dochod w wysokosci: .""""""

VII.
W spolt a"h handlowych (nazwa' siedziba spotki):

-.iestem cztonkiem zarzqdtt (od kiedy):

rj;;;;;;i;;i.i;;il '^a,,,:J"ii;ki;;i' 
i;u t-WV : ::::: :: ::: :

-l--::. ---. .-,--,,i*r,.*il;;;ji,;ki;ii;t, .,t*u, wv: .. . .._ jestem czlonkiem r."".,ir:i rewizyjnej (od kiedy): w...

ztegotytutu oriagnqi.;ii"r"l w roku ubieglym dochod w wysokosci: """"""'

I"l"''o".n"dy osi4gane z tytulu zatrudnienia rub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaig(. z

fodaniem kwot uzyskiwanych zkaZdego tytulu:



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000ztotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznychnalely podai markg, model i rok produkcji): ..........

,,,.,,,,0,

x.
Zobowiqzania pienigzne o wafioSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgmEte kredyty i

po1yczki oru, *urunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku z jakrm

:I^*^***=*t",',w,;,,,;n$1'y".:'.::':':..:':.:: : :: ::: .:..:..:.::...'..'....:..'.':.

4



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),i2napodstawie art'233,$1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtozikarapozbawienia wolnosci'

5 iy. 
-roln 

n,r.L, Q6 g?,ao/f,
(mie.iscowoS6, data)

(podpis)


