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:.;PSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

Ru"druk flah, a^" 22,Q\, 2r !t0,
(m1ejscowo56) "

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowilzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupslnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. Jeleli poszczeg6lne rubryki nie znddujqw konkrcinym przypadku zastosowania, naleiy
wpisac "nie dotyczv,,,

3. Osoba skladdqca o6wiadczenie obowi4rana jest okt€61i6 przynalelno56 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiAzaf do majqtku odrebnego i majqtku
objgtsgo malteisk4 wsp6lnosci{ m4qtkowe.

4. OSwiadczenio majqtkowe dotyczy mqiltku w kraju i za granic+
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wiezytetnosci pienieine.
6. W czesci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czQ6ci B za6 informacje

niejawne dotycz{ce adresu zamieszkania skladdecego oswiadczenie oraz mieisca
pololenia nioruchomo5ci.

czESC A

Ja, ni2ej podpisany(ar, Elibielo-..... Rg-nnta M usfk .. .fr liprurK
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19 rrnanta 196\ n, * Si"aninnonica SLopy;g

ehspeciierr,tka
. tp'dtY.\&. .Qlnt,r.ry

- 
#r*j€6tno:porgr"rcE 

* e*"9
(mi€jsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznanru sie z ptzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminoym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 otaz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 119; poz. 984,
Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h t€j ustawy o6wiadczam, ie posiadam
wchodzqce w sldad malieriskiej wsp6tnosci maj4tkowej lub 3{ano#qcc-mqi-mai+c@fir:

t.

Zasoby pieniezne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w watucie potstie;: ................/1,i9......

[Tw,L"

dltga4

- grodki pienig:ne zgromadzone w walucie obcej; ................[ke, dOq.A4



- papiery wartosciowe, ...... .............N9.. *.fuAq

na kwote: ... nte -dnh4ul4
 .

2. Mieszkanie o powiezcnnirUO.dO\qn,. o wartosci:
tyu prawny: nig 

- 
i dolAUu

3. Gospodarslwo rolnej

.... .ru.e...dail4tat1

rodza; sospodarctwa n*g 4ofg*l ...., powierzchnia. ..*i?*. dohae],1o wanosci: . .ntA.. ..a-.lnl-i. ",, 
-- 

J.-l
rodzaj zabudowy: 

"'1*Y

q d prawny;

z teeo tytrru osiqsndemlgaml w ror<u uoie;; ;;^;;; ;;;; ;;;;",;, .. .
Inne nieruchomosci:

o wartoscil 6a o}O.rf
- r -  i  i  ;  iLola:nesi ,noiee.n;L;tytul prawny:

 t.
1 .

;:i::,il'.'5'J1 -uo"in"lE"i,,,lil.oPch z udziarem sminnvch os6b prawnvch rub
ll"l lllol-- 1"":: o:::" 1":': l",l::: ,:;:*

.. .r.re.. dnq.c,j4

Z tego Mulu osiqgnalem(lam) w roku ubieglym doch6d wwysokoici;
r/\.4-€- ""\"1



tv.
1 . Posiadam akcje

przedsigbiorco\ /,
w spotkach handlowych z udzialem gminnych

w kt6rych uczestnicze takie osoby - naleiy poda6 ticzbe
os6b prawnych lub
i emitenta akcji:

ftie ds,Lg&!

Z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci;

2. Posiadam akeje w innych spolkach handlowych - nale2y poda6liczbe i emitenta akcji: ...........
rue...... dfutl

Z tego tytulu osiqgnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ....

v.

l9l-yl:iGl) /nabyl m6.i matzonek, z wytqcz€niem mienia pzynate2nego do Jego majatkuodrebnego/ od Skarbu paistwa innej piristwowel osoby piawnej, ;-eOnostfi samo,iqCuterytorialnego, ich zwiqzk6w tub od komunahej osoby prawnej nastepuJqce mienie, kt6repodlegalo zbyciu w drodze pzerargu - natezy pocae opis mieni;;;;iQ ;-d;; oq Kogo: .............

nte dntgcl,A

- wsp6tnie z innymi osotami ..........{a/e . Ool!*rl

2.



Z tego tytutu osiqgnelem(q+am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v .
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sD6lk :

jeslem czlonkiem zaz4du (od kiedg:

nie dotgcarl

- Jestem czlonkiem komisji rewizy.lnej (od ktedy)r .............

K^A dqtMe// ..
Z tego tytulu osiEgnqlem(etam) w roku ubieglym Co*rOjw wvrsoto6ci:

ls,€" dotqc4l.,r .
v t. J .l

Inn6 dochody osiqgane z tl^ulu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

lub innej dziafalnosci zarobkowei lub zafec,

3!n i .  .

Skladniki mienia tuchomego o wartosci .powy2ej 10.OOO zlotych (w przypadlu pojazd6wmechanicznychnaletypodaCmafue,modelirok'p;dukcji):.............. ' ......:.

nl'e dnfuc:{



Powyrsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a)' i2 na podstawie 
:11:-3.1$ 

1 Kodeksu kamego za

podinie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoscl

fulAtuK Mciu Jl'QE'{olor'
(miejscowo66, data)

i%,iuL tJzbr"fe
(podPis)


