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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
4. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do żgodnego z prawdą starannego i

Żupełnegowypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku żaslosowanla, na|eży

wpisać,'nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana.iest określlć prŹynależność poszczególnych

składników maiątkowych, dochodów i zobowiążań do ma'|ąłku odĘbnego i ńajątku
objętego małżeńską w5pólnością rnajątkową

4. ośwladczenle o slanie majątkowym dolyczy majątku w kraiu i Źa granicą'
5. ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieizytelności plenlężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informac'ie jawne, w części B zaś |nformac'|e niejawne

dotyczące adresu zamleszkania składającego oświadczenie olaż mlejsca poloźenia
nieruchomości.

czĘŚÓ A

Ja niżej

....lil tł, tł'1..'.'.'..1: g łt

(miejs€ Żatrudnienia' stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pŹepjsami ustawy z dnja 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (Dz. U. z 200'1

l. Nl 142' poz. 1591 oraz z 2002 l. Nl 23' poz' 220' ńl62, poz. 558, Nr 113, poz. 984' Nr 153' poz.
1271 i Nl 214, poz' 1806)' zgodnie z ań' 24h lą ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój mająiek odrębny:

t.
zasoby pjeniężne:

papiery wańościowe:.'.''
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsiębiorcóW' w których uczestniczątakie osoby - należy podać Iiczbę i emitenta udziałów:

udzjały te stanowią pakiet Większy niź 10 % udziałów W spółce: ''' .'-''''''-'''.lr
'.'.'''',t.,t''!.''.''Jy.l'yltł.'(l'''.'''.''''.'.'.'.''.'.'..''.''.'.''.J/

z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| '.'.'..rl
'''''''''t''|1'r''.''''l-]ń1.?r' lj

Posiadam udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: '.''''.



Z tego t}.lułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieqvm dochód W Wrysokości:''.'.'''''.'''''''.'''..'''..''.''.'.''.''
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lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców' w których uczeslniczątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

ae,1 J"/1,,i1

2.

z tego lytulu osiągnąłe'n(ęłam) w roku ub egłym dochód W wysokości: '''''''
tll
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Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z WyłącŻeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego)
od skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki sarnoŻądu teMorialnogo, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' Kóre podlegało zbyciu w dodzo
pŻetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: ..'...'.'.'..''.'.
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaÓ formę prawną i pŻedmiol działalności)| ..'.''..'...'
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_ osobiście
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- Wspólnie z innymi osobami
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2.

_ osobiście
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W społkach handlowych (razwa siedzlba spółki): ' ''4ł:.r'.''ł'łłl'h'.1.JJ

Ztego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości| ..''.'.

v t.

- wspólnie Ż innymLosobami

lnno dochody osiągane z tlułu zalrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego t}łuIU: '''.'.''''''' '''''



x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej '10'000 zł, w tym zaciągnięte kredyty l pożyczki o.az
warunki' najakich zostały udzielone (Wobec kogo, w związku zjakim zdażeniem' w jakiej wysokoścl):
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czĘśc B

Adres zamieszkan ja osoby składającej oświadczenie:

Miejsce polożenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres);

1.

2.

3.

4.

5.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), lź na podstawie ań' 233 51 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi ka]a pozbawi€nia wolności.
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