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oŚwlloczErute uaJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
l. osoba składająca oświadGzenie obowiązana jest Clo agodhego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej Ż rubryk.
2. Jeżeli posŻczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przyPadku zastosowania, należy

wplsać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadcŻenle obowiązana jest określić prrynależność poszczegó|nych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku
obJętego mażeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanle majątkowym dolyczy majątku w kraiu l za gaanicą
5. oświadczenie o stanie mająlkowym obejmuje również wlgrŻytelnoścl plenlężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są infomacje jawng, w cŻęści B Żaś informacle niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nier!chomości'

czĘŚc A

po zapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 otaz z 2002 t. Nt 23, poz.220, nt 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214' poz- 1806)' zgodnie z ali' 24h Ią usta\ły oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w
skład mażeńskiej wspólności mająlkowej lub stanowiące mój majątek odIębny:

t.

zasoby pieniężne:
_ środ'ki pienięzne zgromadzone w Walucie polski.J,.'.'.'''.'. }'.a.Q'Q.

środki pienięŹne zgromadŻone W Walucie obcej:'.

nł'r:'''''./'o1'q i' ;.5

papiery wańościowe'''''
',;
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tytuł prawny: '''''''''''''''''' - . '.'.''.'.'.'.'.i1,;-e_.'.' .'&etgł:--1
3. Gospodarstwo rolne:

.odzaj gospodarstwa: .-.-...........ft-O.!,.h.g............................................., p o*i.r2"nnla,...9,.5.ll.Aa

oWańości:.. 20''oD'o''J
rodzaj zabudowy: '...'.'.b i.*ci3 łlk;" .. . . -3 .o'sę.cl*s*.cze.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŻychód idochód w Wyso kości: '..'Ą'5.a.Q..ł./!..

4. lnne nieruchomości:

o Wańości:

.
1' Posiadam udŻiały W społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsiębiorów' W których uczeslniczątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udŻiałów:

udziały te stanowią pakjet Waększy niź 10 0/o udziałóW w spółce: '''.'.'..'.'....'

zteqÓ tytułu osiąqnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'.'-

2' Posiadam udziały w innych spolkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzialów: '.'.

'' '.''.'.''u..ę-''''' '. ' 'r.)' .cł 'L t'ł u:- tł' ''.'.'.'''.''''o)



z tego t}łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym dochód w Wysokości:

1 Posiadam akcje W spo|kach handjowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębiorcóW' W klórych uczestniczątakie osoby - naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

ni'ł''''''',7- otx'c.a.1'

akcje te stanowią pakiet Większy njż 10 % akcjiW spółce: .'..''.'..'''.'.'.'''.'''.'

z tego tytułu osiągnąłeń(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:

2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji| ''..'.''..'.''..'

z tego Mułu osią!nąłem(ęłarn) w .oku ubiegłym dochód W wysokoścj:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, Ż wyłącŻeniem mienia plzynależnego dojogo majątku odĘbnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawn6j' jednostki samoŻądu teMorialnego' ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu W drodze
przetargu - naleŹy podać opjs mienia i datę nabycia' od kogo: '.'.''.'.'.'.'''.'

.'.''''.'.'.''''''.'''' i\łś''...''''dualu''u.:+ł''.''''''.')J



Z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pŹychód i dochód w wysokości: '..'.'''.'.'.'..'''.-'.'''

2' zarządzafi działalnością gospodarczą lub jesteń przedstawicielem' pełnomocnjkiem takiej
dŻiałalności (należy podać formę prawną i przedmioi działalności):..'.'.'.''.'.'

''' nł'<''''''.''',{otł';?'q''''.'.'''''''.'.'''''''''''''JI
_ osobiście

Z tego vtułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłym dochód w wysokościI

v .

W spółkach handlowych (naŻwa, ŚiedŻiba spółki)] .... . lr^"* .'...*tĄce_5

_ iestem członkiem zarŻądu (od kledy): '''''''''''

- jeslem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku t]biegłym dochód w wysokości:

v t.
lnne dochody osiągane z t}łułu zatrudnienia lub innej działalnośc zarobkowej lub zajęć, z podaniem

.i-w's't':x.':''zL-Ł-ł.eui'ę'''.'.'.''4'ź'Q'a

tx.

składnjki mienia ruchomego o wańości powyŻej '10'000 zł (w prŻypadku pojazdów mechanicznych

należy podac markę' model i rok produkcji): ''''s k-p.*'ę- Q..ul*ł.i* .I0 ui '2'a.8'9



x.

zobowjązania pieniężne o wańości powyżej 10'000 zł, w tym zacjągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki' na jakich Żostały udŻielone (wobec kogo' w związk] z jakifi zdaŻeniem, w jakiej wysokoścj):

IJ
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czĘśÓ B

Adres zamieszkania osoby składającej ośWiadczenje|

l\'4iejsce położenia nieruchomości wymienionych W punkcie llcŻęściA (adres);

't. ..........

2.

3.

4.

5.

BANE CI$CIBNWE
PRAWNlE cllR0l'łiol,lĘ

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kod€ksu karnego

'a 
pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kala pozbawienia wolności.
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