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oŚWlADczENlE MAJĄTKowE
radnego gminY

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest

zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.

wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńską wspólnością majątkową.
oświadcz€nie o stanie majątkowym dotyczy maiątku w kaju l za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równleż wlerzytelności Plenlężne.
w części A oświadcŻenla zawańe są informacje jawne' w części B zaś lnformacje niejawne
dotycżące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia

do zgodnego z p&wdą sta'annego i

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prżypadku zastosowania, należy

4.
5.
6.

czĘŚÓ A

'.'.''d'ł.Kk'fłD.''''.^ł!k s.lv--o''.'łl'o'-_''P{ł D''x'!=':-7'Ń'/'''''.'/..'''i'';'ń'cN.i'} '''''''' ..'.'
OQ

'!1.!e'{,9.'tN'l.Ę..''''.....'.'.''.'..
(miejsce Żal.!dni6ńia' stanowisko lub fu ńkcja)

po zapoznaniu się z pŹepisami ustawy z dnia 8 marca 199o l' o samolządzie gminnym (Dz. U' Ź 2001

l' l''l 142' poz. 1591 oraz z 2oo2l. Nl 23' poz' 22o' nr 62' poz. 55B, Nr 113' poŻ' 984, Nr 153' poz.

1271 i Nl 214' poz. 1806)' zgodnie z an' 24h 1ą ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodące W

skład mażeńskiej Wspólności majątkowej lub slanowiące mójmajątek odrębny:

l.
zasoby pienięŹne:
_ środki pieniężne zgromadzone W Walucie po]skiej:.''''.'.'.'.''.'''...'.''.'.'.'...'

Ń.r Ę.'.''D'-C,'.I' Y.a zi
_ środki pjeniężne zgromadŻone WWalucie obcej:

- papiery wańościowe:

na kwolę:



tytut prawny:'.'.'.'.ŃlłP_ćirdsnsxp_ld

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym prŻychód i dochód w wysokości: '''.'.'.:'.'.''.'..'''''''

4. lnne niBruchomości:

powierzchnia:'..''''''''.'.''Ń'i{''.'.99'IY!'..)_Y'

2. Posiadam udziały w innych sŃlkach handlowych - należy podać llcŻĘ i emi|enta udziałótv: .'.....

'.N'!'ę,''D.ęiy-ę,ŁY.
\

l .
1' Posjadam udzią w społkach handlowych z udziałem gmlnnych osób prawnych lub

pżedslębiorcóW, W których uczestniczątakle osoby - należy podać lIczbę iemitenta udŻiałów|

.......'....................'........Ńlę..}pjr'.r"l..........

\
\

udziały te stianowią pakiet większy niż 10 % udzialów w spółce: ''''.''''''..''..'.''''''''\...

" -"\
z tago Mufu osiągnąłem(ętam) w roku t'biegłym doc"' - *"'"'"' 

' .' '-' \



z tego t\,,lułu osiągnąłem(ęłam) w .oku lbiegłym dochód w Wysokości:

1' Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pŻedsiębiorców, W których UcŻestnjczątakie osoby - naleŹy podaó liczbę i emitenta akcji:

\

akcie te stanowią pakiet większy niz 10 o/Ó akcjlw so""" 
\"\

z tego lyłulu osiągnąIem(ęłam) W roku ubległym dochód w wysokości: ..'''.'''.''\

2. Posiadam akcie w innych spółkach handlowych _ naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój malżonek' z wyĘczeniem mienia prŻynależnego dojego majątk! odrębnego)
od śtarbu państl,va' innej państlvowej osoby prawnej, jednostki samorządu leMoriatnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
pŻelargu - naleŹy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: '... '.'..'...'.'.

'''.''.......Ńle.'''}9ti żŁi.'''.''....'.'...'.''..'.'.'.'.

l ' Prowadzę działalność qospodarczą (należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności): .'.'''''.'."

'..Ń lę..'..D._o. _I'.-'c,łY

_ \łspólnie z innymi osobami '.'.'..'.'...'



z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŹychód i dochód W wysokości: .'.''.'''.'.''''''.'''.'.'

ŻaŻądzam działalnością gospodarcŻą lub jestem pŻ edstawicielem' pełnomocnikiem takiej
działalności (naleŹy podac forfię prawną i pzedmiot działaLności):'..'.'.'''.''.

Nll. ly-lvLŻY

- osobiście . ..'. '.'..' '.'..' '.'.' '' ''.'.'. ''-'-'' '' '''.']

- Wspólnje Ż innymiosobami

składniki mienia rL]chomego o wańośd powyŹej 10 000 zł (W pŹypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, mode i lok produkcji): '''''''.

jestem czlon.lem 2a2ądU 1od kledy)' '' ''' ''''' ' '''''''''''''

jestem cŻ'onKiem lady nadzorcŻej (od kiedy]: '''''''''.'''''' '''''''

jestem cŻłonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .'-

Z tego MułU osiągnąłem(ęłam) W roku t]biegłym dochód w Wysokości: '''.'....'.':_'.'-'.'''..'''.''..'.'..'.''..''..

v r.

lnne dochody osiągane Ż tńułL] zatrudnienia lub innej dŻiałalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ''''''''''''''''''.

.łLil]'Ą'0n''D;.ł'r_''rr,.''.'ła_'''.li:'_a''9N'K\2'-' ''ł.Q.ł'a!,'.a..'.',ł.9'.'.|J?l'','(''tr.'.'.ł.V.'.''.'.''.'.'.'.

*plr'dł.'''z;''''łniłę'd'Ll!'Q'1.Łi'.'.''ri'l'&a'N!','J.lrr*'L''.'ż:.L-A''''5(.,;''=''''l.'8'!..!',.ł.9'.zI
Ił:lę!idD'.'.7_''P;kN.1.ę'|.J'!'A.'.'aĄQ'v|!'Ę?.+d.łi.'..'łl.''8&AĘłl€''.L'11.i.NN.:'.€.'Ż5ś'ł9' zL

fu2gti.ł).'.x.'.'l't;'ł!./a.tł.''.ź'Q,ć-ł?*'.'!'zu'ź':..!^.''lt.*.Le'P-].ę'.'!!lęAł,i,''u,;ę..:.''i.L'L./:','.u}' !,
' t'':_.'B'"'l.'.'I'::';.]'r'r:1'';'ł' '': '_--,'u'u '''i'i:''' '''''' ' ' '.''''.''

tx.
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6AŃa.c'.Ęć}.''.a:cŁałł '.'.!:!hw4.'.:\a'!?jl'.'.'h':!'ę.N.?r.s'.'.''B'*.'?pp-wYęłl..)ag).:.'1'ł..C{bzŁ

x.

zobowiązania pienięŹne o wańości powyżej 10.000 Żł' w tym zaciągnjęte kredyty i poŹycŹki oraz
warunki' na jakich zoslały Lrdzielone (Wobec kogo' w związklJ z jakim zdażeniem' w jakiej wysokości):



czĘŚc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie:

l\'4 ejsce położen]a nieruchon]ości vlymienionych w punkcie ll cŻęści A (adres);

1.

2.

3.

4.

5.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawle ań.233 s l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lUb zataienie prawdy gfozi ka'a pozbawienia wolności.


