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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą staranhego i

Żupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeźell poszczególne rubrykl nle znajdują w konkretnym pŹypadku zastosowania, należy

wplsać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenle obowląŻana jest określić pr'yna|eżnośó poszczególnych

składników majątkowych, dochodóW l zobowiązań do majątktl odĘbnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanle majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą
5. oświadczenie o stanie malątkowym obejmuje również wiorzyte|ności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są in'ormacje jawne, w części B Żaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenla
nieruchomości.
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(ńi6jsĆe Żalrudn]enia, slanow]skÓ lUb funkcja)

po zapoznaniu się z p.zepisami ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r. o samoŻądzie gminnym (DŻ. U' z 2001
r. Nr 142, poz' 1591 oęz2 2oo2l' Nr 23, poz.220, 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984' Nr 153' poz.

1271 i Nl 214, poz' 1806), zgodnie z an' 24h t'ej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład maŁeńskiej wspólności majątkowej]ub s{anowiące mój majątek odrębny:

t.
zasoby pieniężne:
_ środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej:.'.'''.'''..'.'.'.'''.''.'..'.'..'..-::jj.-. ' .'.'.'.'''.'.'.'. . '.'''..'.
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- środki pienięŹne zqromadzone wwalucie obcej:
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- paPiery wańościowe;
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3. Gospodarclwo rolne:
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tytul prawny '' ''łŁ'l.--1.*' r^'"Ł'

t.
1. Posiadam udŻiały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

p,z edsiębiolcóW' w których uczestniczą takie osoby - na|eży podaÓ liczbę iemitenta udŻiałóW:

;n'. *.1'>-'t,u.ło^5-

udziały te stanowią pakielwiększy niż 10 % udzialóW w spółce:

,*-.u....ł\*.t.y.,*g
z lego t],łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm dochód W Wysokości:

^ł'*. d*'tu.3,
2' Posiadam udziały W innych spół(ach handlowych _ na]eży podać liczbę i emitenla udziałów: '''''..

*;ł=. ł->t,v.'^.,,



Z tego t\,.lułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

iL'::!.<<-

1' Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub
prŻedsiębiorcÓW, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te slanowiąpakiet większy niż 10

Z lego tytulu osiągnąem(ęIam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścj.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę a emitenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód WWysokości: '.'-.'

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek' z Wyłączeniem mienia plzynależnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednoslki samorządu teModalnego' ich
zw!ązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które podlegało zbyciu w drodze
prŹetargu - należy podać opjs mienia i datę nabycia, od kogo: .'.''.'.'''..''...

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaćformę prawną ipŻedmiot dzjałalności): ''....'.'....

dochód w lvysokości:

- wspólnie z innymi osobami .'.'.'.'''.'.'.'..'..'r-'l.ł ,,'- .."^,<r't^rra2r



_ wspólnie z innymi osobami

ŻŁ/ńd
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W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki):

jestem członkiem zarŻądu (od kiedy):

*\*.f.%**b-

*.4 {-t

z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '':.YY}_ *-. 
^ł.t'9&^"8-v t,

lnne dochody osiągane z tytułu zalrudnienia lub innej działalńości Żarobkowej lub zajęć, z podaniem

_ jestem członkiem kornisji rewizyjnej(od kiedy)]

kwot uzyskiwanych z każdego tytułU]'.L]a'ź
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tx.

składniki mienia ruchomego o Wańoścj powyżej 10'000 zł (W pŻypadku pojazdóW mechanicznych
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zohowiąania pjeniężne o Wańości powyżej 10'000 zł, w tym Żaciągnięte kredyty i pożyczkj o.az
warunki' na jakich zostały udŻielo ne (wobec kogo, W związku Ż jakim zdarz eniem, w jakiej wysokości):



czĘść B

Adres Żamieszkania osoby składającej_ośWiadczen jo:'....'.'-.-''-'.'.'

U'
Miejsce położenia nioruchomości wymionionych w p;nkcie llczęściA (adres);
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podstawie ań. 233 s l Kodeksu kamego
pozbawi6nia wolności.

Pow}żsŻe oświadczenie składam świadomy(a), iż na
ża podanie nieplawdy ll'jb zafajenie prawdy glozl kala
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