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ośwlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

lJwaga:
1. Ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zuPelnego wypelnienia kaźdej z rubryk.
2. Jeieli pószczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr'ypadku zastosowania, naleźy

wpisać,,nie dotyczy'''
3. oaoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszcŻególnych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oaiiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Ża granicą.
5. oświadczenie o stanie najątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w GŻęści B zaś inlormacje niejawne

dotyc'ące adresu zamieszkania składającego oświadczenie ofaz miejsca położenla
nieruchomości.

czĘść A

JaniŹejpodpisany(a),''',L'|./') Ń L k ,Ą'r] {; )Ar/ ł|{-''lj1|

ó.',.]'G(''' at,1 F,r{A 2 1' / !211;,{ l-c?k,,').r'l:ł:r.z.'

'f:t'l(:/7

er'\zo,ło

(ńlejsĆe zzaudnien a slańowisko lub fu|kcla)

po zapoznaniu się Ż prŻep sami Ustawy z dnia 8 marca 199o r' o samoządzie gminnym (Dz' U' z 2001

,' ll, łłz, po'' 1591 olaz z 2oa2l' Nr23, poz' 22o' nr 62' poz' 558, Nr 113' poz.984' Nr 153' poz'

1271 i Nl'214' poz' 1806)' zgodn e z an' 24h lej ustawy oświadcŻam, że posiadam wchodzące w
skład małŹeńskiejWspólnośc] ma]ątkowej lub stanowiące mój mająlek odrębny:

t.

Zasoby pieniężneI
_ środki pieniężne zgromadzonewWaluce polskiej:''.'..''..''' . -..

Ą|lE rłc1;:1c,ae

środki pieniężne zgromadzone W Wallcie obcej:'.

- papiery Wańościowe



,

1. Dom o powjerzchni: .''.'''' ' ''.'.. m2, o wańości:

powieŻchniaI

_

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udział€m gminnych osób prawnych ltlb
plz edsiębiorców' w których uczestn czątakie osoby - nal€ży podać liczbę i emitonta udzia]ów|

il. l /: ..... (iL lj' l.| 3J:) ę.

udziały te stanowią pakjet Większy niŹ 'l0 % udzia]ów w spółce: .''.'.'..'''.''''..

o wańości:

ztąo tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......

2. Posiadam udzialy w innych społkach handlowych - naleŹy podać liczbę iemitenta udziałow: '..''..



z tego t]',iułu osiąqnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: '.'.'.

tv.
1. Posiadam akcje

prŻeds]ębiorców,
w spółkach handlowych z udzałem gminnych osób prawnych |ub

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę j emilenta akcji:

akcje te stanow ą pak el większy n Ź 10 % akcji W spółce: ''''''''''''.'....'''.''''

z tego tytułu osiągn4em(ęłam) w rokU Ubiegłym dochód W \'Vysokości: ..'-'-

2' Posiadam akcie W innych spółkach hand owych - na]eŹy podać liczbę i emitenta akcji: ''''.'.'.'.'.'''.

Z tego tytułu osiągn4em(ęłam) W roku ub egłym dochód W wysokoŚci: ..'.'.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek z wyłączen]em mien]a przynależnego dojego majątku odrębnego)
od śkarbu Pańsfi'a, innej pańsh'owej osoby prawnej, jednostki samorządu ter}'torialnego' ich

związkóW lub od kornuna nej osoby prawnej następujące mienie' klóre podlegało zbyciu w drodze
pŻetargu - naleŹy podac op s mienia datę nabycia' od kogo: ''

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności): .'.'''.'.'.'.

- Wspólnie l i1ry'n o\obdŻn '''



2.

ztąo tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód jdochód w wysokości: ..'.'.'.'.'...............

zaŻądzam działalnÓśdą gospodarczą Ub ]estem pŹedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
dzjałalnoścl (należy podać formę prawną i przedmlot działalności):..........

osobiście

wspólnie z innymi osobami

z tego MUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ..'.'.

v .

W spdkach handlowych (nazwa' siedziba spólki):

jeslem człcnkiem zaŻądu (od ki6dy):

_ jestem członkiem komisj rewizy]nej (od kedy):

z tego tylufu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegvm dochód w wysokoścj: ......

vnt.
Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalności za.obkowej lub zajęć, z podaniem

jesterr członk'on' 'ady 1ad/o-czei (od kiedy) ' ' '

tx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyŹej 10 000 zł (w pżypadku pojaŻdóW mech€nicznych

nalezy podać marlę' model i rok produkcji): '....-- . . n..1Ę...?-k.r-.y Ci:.!.
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czĘśc B

Adres zamieszkania osoby składającejoświadcŻenie: ' '''

Miejsce połoŹenia nieruchomościWym]enionych W punkcie lI częściA (adres);

1.

2.

3.

4.

5

Powyższe oświadczenie składam śwladomy(a), lż na podstawie ań.233 51 Kodeksu karnego
za podanie ni€prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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