
REFEN.{T BIURO RADY
MtrEJSKIEJ

Urzqgu..MffiXiego
oswTADCZENTE MAJATKOWTI

radnego gminy

Wptynqto dnia

Uwaga:

V".lhl'srqruc* , dnia ll.4.L !,p,!d ,.
(nriejscowoSi)

l. ostrba skladaj4ca oSrviadczenie obowi4zana jcst tlo zgodncgo z pravvd4, staranncgg
i zupelnego lr,ypclnienia ka2dej z rubryk.

2. .lcieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w l<onkretnym przypadku zastosowania, nate2y,
n,pisad "nie dotyczy".

3. osoba sliladaj4ca osl'iaclczcnic obowi4zana .icst okreslid
skladnikti* nra.i4tko*\'ch, doch,d6* i zobo*,i4zair do I

o bj qtego m a l2efi s h4 n spr'llnoSci4 nr a.j 4 tkou,4.

przynalc2noSd poszczeg6lnych
maj4thu odrgbnego i maj4tku

{. os* iadczenic maj4tkol'c dotyczy maj4tku lv kraju i za granic4.
5. oswiadczcnic majqtkowe obcjmuje r6wnie2 wicrzytelnosci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS infbrmac1c

nicjawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2cnia nicruchomoSci.

cztisc A

gU*

( nr ie.jscc zAtrudn len ia. stanowisko lub fu nkcja I

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadze,ia
dzialalnoSci gospodarcz.e.i prz,ez. osoby pelni4ce lunkcje publiczne (Dz. U. 2.2011 i. por.. 13q3)
oraz Lrstit\\r' z dtlia [l nrarca 1990 r. o sanrorzqdzic gt.ninnyrl (Dz. U. t.20ll r. poz.. 1875).
zgodrlic z ar| 24h tej Llstawy oSwiadczarlt. ze posiadam wchoc'lz4cc w sklad ntai2eriskiej
w'spolnoSci majqtkowej lub sranowi4ce moj maj4tek odrgbny:

I.
Zasobl,'pienigznc:

Srodki pieniq.zne zgronradzoue w walucie polskie.j , ...€.t

- Srodki pienigzne zgromaclzone w walucie obcej: ,.....inai.q. ......J.U/n* *'\""".ru,.'.vu -1

Qrrx Qu+'M
Lrrodzorry(a ) 2L, o r,, "7"3' YT'r:':- :-:.:.:" ::T:l l/or% ?s z* t :,y



* papiery wartoSciow.' ....... 1L}*-L.

na kwotg:

IT.

rodza.i zabudowy:

Z, tego tytLrlu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci:

o wartoSci:

III.
Posiadanr udzialy w

przedsiEbiorcow. w

sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

kt6rych uczestniczq takie osoby * rraleZy podai liczbq i enritenta r-rdzialow:

..hx--.... d,bA. .......-_. .... ...-.-..,d. ry
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy niz.|9o/oudzialow, w spolce:

'Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ............,

uvJyvuqrorvvv rvrrr!. 
\

rodzajgospodarst*u,..N*^'n^,/t...,powierzchnia:-u /

4. Inne nieruchomoSci:



IV.

l.Posiadarrl akc.ie w'spolkach handlowych z.udz.ialem gnrinnych os6b prawnych lgb
prz-edsigbiorc6rv. w'ktorych uczestniczil takie osob;- - nale2,y podai IiczbE i emitenta

akc,ie tc stanowiq pakiet w.igksz1,, nii,l\oh akc.ji w spolce :

/.r,ego tytulu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieglyni dochod w wysokosci:

2' Posiadanr udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg iemitenta akc.ji:

d,ryY

Z tcgo t1'tulu osiqgn4lcnr(qlanr) w roku ubiegll'nr dochod w wl,sokosci:

V.
Nabylem(arn) (nabyl ni6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku

oclrgbnego) od Skarbu Pafistwa" inne.i pafistwowe.j osoby prawne.j,.jedlostek samorz4du

tcry'toriilincgo. ich zr,i i4zk6rv" kon-turtalnc.i osobv prau,ne'i lub zw,i4zku rrretrop.litalnego

nastqpu.j4cc tllierrie. ktore podlcgalo zbyciu w droclz.e przctarglt nale2y podac opis ,ticnia i clatg

nab1,cia. od kogo:



VI.
l. ProwadzE dzialalnoSc gospodarcz4 gale2-.y podac lbrmq prawnq i przu'clntiot dzialalnoSci):

t(' wfflyc?e *H*
- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

2. '|.arz.4dzam dzialalnosciq gospoclarcz-q lub .jestcr-n przcclstauicielent. pclttotttocnikienl takic'i

clzialalnoSci (nalezy podac fbnr-rq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):... .

- osobiscie ...........f14* d g"ptty
- wspolnie z inny'nri osobami

'L tego tytulu osiqgn4lem(glarn) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

VII.

l. w sp6lkaclr liandlowych (nazwa. siedziba spolki): M d 99t

-.jestem czlonkiern zarz-qdu (od kiedy):

-.jestem czlonkieni rady nadzorczej (od kiedy):

*.iestem czlorrkien, konris.ii rewizy.inej (od kied1,):

Z tego tytLrlLr osi4gn4lem(qlam) w roku Lrbieglynr clochod w wysokosci: ......,...



innc.i dzialalnoSci zarobkowe.j lub

IX.

Zobowiqzania pienigzne o warloSci

i po2i,czki oraz wanrnki. na .jakich

pow'y2c'j l0 000 zlorych.

zostaly udzielonc (wobec

w tym zaci4gnigtc kredyry.

kogo. w zwi4zku z.iakint
zclarzcnicnt.',r jakie.i wt,sokoSci ):

X.



Mie.isce polo2enia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres):

I

)

Powyzsze oSrviaclczenie sl<ladam Swiadomy(a), i2- na poclstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanic r-rieprawdy lttb zata.ienie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

[1,/[ur* aN*] Ih 4L e-PI{y
(mie.iscowoSc, data) (podpis)

CZISC B
.I................


