
OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~J~,4};;W9Jt)rNJ<;::~-Yd7~/<t
"":~ADY MIASTf.\

radnego gminy ~~d;~1f1i;'ia<r. "
....................~.~.;?;:?~.~ ' dnia ..?~.::-}.?:::.?g.~.~r.

(miejscQwQSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajitca oswiadczenie obowiitzana jest do zgodnego z prawdit, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujit w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dotyczy".

3. Osoba skladajitca oswiadczenie obowiitzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majittkowych, dochod6w i zobowiitzan do majittku odr~bnego i majittku obj~tego maaenskit
wsp61nosciit majittkowit·

4. Oswiadczenie 0 stanie majittkowym dotyczy majittku w kraju i za granicit.

5. Oswiadczenie 0 stanie majittkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte sit informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczitce
adresu zamieszkania skladajitcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

J a, nizej pad pisa ny( a), ..~.~.~::::?:.r!.~E~~.~~.~ ~.~J~~0. .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

..............................................?~.~.;t;.~.::'.~.:::s:?..~.:::~.~:'::.?~.~:::~.~.~.~.~.~.~.::..(!.:.~.9.x:~.:?.E~.~.~D.:r.:'::E.~.0..Y. .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142,
paz. 1591 araz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz.
1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze pasiadam wchadzqce w sktad matzenskiej wsp61nasci
majqtkawej lub stanawiqce m6j majqtek adr~bny:

I.
lasobypien~:

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: ..::D.~.::. 9..?.~.Y..~.~.y..'.' .



1. Dom 0 powierzchni: JQ.~.! ~..? m 2, 0 wartosci: ..??9 .?..Q.Q .

tytu~ prawny: ..~~.~.~.:::.?~.~~~ 7.???.!.9..~ .
2. Mieszkanie 0 powierzchni: ::.r::.~.~9.~!.¥.s:.~.Y..:: m 2, 0 wartosci: ..::.£l.~.~ 9..?.~.Y.EEf..'.' .

tytu~ prawny: ..::D.~.~ 9..?.~.Y..~.~.y..'.' .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gos podarstwa: ..::.:::~.~?-.?.~.Y..~.~.y..'.: " powierzch nia: ..::.£l.~.:; 9..?.~.y..~.~.y..'.' .

o wartosci: ..::D.~.~ 9.~.~.Y.E~.Y..:.' .

rodzaj zabudowy: ..::D.~.~ ?-.?.~.Y..~.~.y..'.' ,

tytu~ prawn y: ..::.£l.~.:; 9..?.~.y..~.~.y..'.' _ .
Z tego tytu~u osiqgnq~em(~~am) w roku ubieg~m przych6d i doch6d w wysokosci: ..::.:::~.~?-.?.~.Y..~.~.y..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchn ia: ).!..Q.!..:??}} 0.~ .
.............................._ ?J..Q.!..~..~ 0...;: .
o wa rtosci : ..~)..~.~ Q.Q.Q .
.............................. ?L~ ..? 7..Q.Q .
tytu~ prawny: ..~.) ~.~..;:.~.r::.?~.~::: !.:-.~ ~.~.~.!.?..Q.Q.~ ,
....................................?J~.~.l2.?}.:-::~.~.~.r::.?~.~::- ~.?.~.~.~.:::~:-::.~.~.r::.~.~§.!::.?-.?.~.~§.P9.9..~.~ .

III.
1. Posiadam udzia~ w sp6~kach handlowych z udzia~em gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udzia~6w:

IV.
1. Posiadam akcje w sp&kach handlowych z udzia~em gminnych os6b prawnych lub

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:



Naby~em(am) (naby~ m6j ma~zonek, z wyh,:tczeniem mienia przynaleznego do jego majcttku
odr~bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzctdu
terytorialnego, ich zwictzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujctce mienie, kt6re
podlega~o zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadz~ dzia~alnosc gospodarczct (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzia~alnosci):

..::'::.~.~ 9.?~.Y..~.:;:.y..'.' .
2. Zarzctdzam dzia~alnoscict gospodarczct lub jestem przedstawicielem pe~nomocnikiem takiej

dzia~alnosci (nalezy podac form~ prawnct i przedmiot dzia~alnosci):

..::.:?-.~.~9.?~.Y..<?.~.Y..:: .

- osobiscie: ..::.::.~.~9.?~.Y..~.:;:.y..'.' .



VIII.
Inne dochody osiClgane z tytu~u zatrudnienia lub innej dzia~alnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytuh

..~ ~.y'!:::::.~.1?,~.~.~.E:::.~E!.~.~.:::~.:::~.~ :?~E::'.~s:.~ ~} ..:.9.~.:.?~}..~ :: ?}:.}.~..:..?Q.~.~ ::-..?..? ~.~}!..~ ~.~ .

..~ ~.y.!:::::.~.1?,9.~.~.!::.¥.~.~.9.:::::.9.9.g.~~.::::::::.9.9. ~.~ ~.~E.~.::::?9. ?..~.:}.~.: ..~..?}..~ ~..}} ..:}..?..:..?.g}.~ -.-:??.g ~X .

IX.
Sk~adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 z~otych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): },~ .?..Q.Q .

..T:?'y'~!:::::~gE.:?~..~.<;J; ~.~.~ ~9.:::!::.~~:?~..J?E.~.~Y~:?.t~?gg~ .

X.
ZobowiClzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 z~otych, w tym zaciClgni~te kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zosta~y udzielone (wobec kogo, w zwiClzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wyso kosci) : ..'(!.:?~.~.:?.~.~E!.~?~?.~.~~.!\?.L..~.~.~.~..~9..~.! ":!. ~:::.~.<;J;.~.~.~~ E.~:::.~D.~.::.:::~g.J.l.l.~.! .

..!0.~.~.::::::.<;J;~E~.9.Y.!:: :::.~.~.~.~..~::::::.~.~.~.Y. :::!::::.:::.!0.Y. ~5!:: ~ ~.!:IX!. ~~g.~.~ ~} ~.~.~.!..?~ s:.~X.! .

..~.~.~.:::~.I?.~.~.~.y.~.~.Q ~.!:IX!. ~.~.~.~ ~.p.!::::.~.Y.~}..:..Q.~.:..?.g.~} .



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samor~dzie gmffinym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Sj~lM/'C' e1·~.........................................................................

(podpis)


