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ośwlADczENlE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiąŹana jest do zgodnego ! prawdą starannego i

zupelnego wypelnienja każdej z rubryk'
2. Jeżeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

Wpisać',nie do|yczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiąŻana jest okreśIić przynależność poszczególnych

Śkładników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku o.lrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju lza granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pieniężne.
6' w części A ośwaaclczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś in'ormacj€ niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia
nierUchomoścl'

dnia ...... ........... r.

czĘśc A

Ja nizd podpisdny(a). .

(m onE ] mzwŚkÓ ffiŻ nazw]skÓ rcdÓwe)

_ środki pienjęzne zq.omadŻone w walucie obcej:

....,, qa kwolE

lm]€lsce 2ólr!dńienia' sla.olllsko ]!b lUnkc]a)

po zapoznaniu s]ę Ż przepisam Ustawyzdnia8 maIca ]990 r o samorządz e grrrinnym (Dz U Ż2001
r. Nr 142, poz. 1591 anzz20a2l.Nr23'paz 220' nr62' poz' 558 Nl 113, poŻ 984, NI 153' poz
1271 i Nl 214, poz. 1806)' zgodnie z arI' 24h Iel uslawy ośWiadczam' Że posiadam wchodŻące !v
skład nrałzeńskie]wspólności mająlkowej lub stanowiace ńó] mająlek odrębny

t.
Zasoby p'eĄ ęl'^
_ środki p enięŻne zgromadzone w Wa Uc e po sk|e]:.' '.' : ' '' '.' ''.'''' '' '
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Ż iego tyiułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubiegłyń przychód ] dochód W wyso uol",I|ł?' '.d' 'dlTl
4' lnne nieruchomości:

2,loo //" 
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1. Posiadam udz,ały w spółkach handlowych z udziabm gminnych osób pEwnych lub

przedsiębiorców' W klórych ucz€stY|iczątaki€ osoby _należy podać llczbę iemilenta udŻialów;

m,^e d"ab\|łut...:..........................u.......1 ......... . .....

udzialy te sta.owią pakiet większy niż 1 o % udŻigło\d w społce, .łłl9 dJtqńĄ

z tąo tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku Ubległym dochfu w wysokośo './-:'tł'Ś'
l!-oFrĄ CĘr,4

2. Posiadam udz]av w innych spółkach handlowych - naloży podać llczbę i emilenta udziałóW: ' ' '



z lego t]^ułu osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym doctrod w wysotrosci: ł.YP

tv,
1' Posiadam akcje w spółkach handlowych Ż udziałem gminnych o6ób prawnych lub

przedsiębiorców, w których ucz€stniczą lakie osoby - nateży Podać liczbę i emitBnta akcji:

nlę dpłuow-.._,. ...". . _..rr."..r.

akcj6 te st]anowią pakiet większy niŻ 10 % akcjiw spółcej dphaą

Z tego tytułli osiągnąłem(ętam) W roku obiegłym dochód w wysokości: {ł.* d"ofąą'.1

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleł podać liczbę i €mitenta akcji:

lYie- d'cnc1ffiĄ, ........................d.. .,y

z iego vtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym docnód w wysołości: łłś dp,ą0a,"1

NabyłBm(am) (nabył mój małżonek' z wyĘcŻ€nień mienia prŻynal9żn€go do jego malątku odr9bnego)
od skarbu Państwa' inhe.j pańslwowej osoby prawn9j' jednostki samoządu teMońalnogo, ich
aalląków lub od komunalnej osoby prawneJ nasĘpujące mienie, Kóre podląało zbyciu w drodŻe
pŻetargu - naloży podać opis mienja i datę nabycia, od kogo: .''''.'.''.''.'...'

rue d.aźL1tą

vt,
1' Prowadzę dzia}a|ność gospodarczą (należy podać formę p.awną i pzedmiot działalności): '.''.-'.'.'''rię ,4Pł:1'.H

_ osobiście'.'.'.' .ni_ę. Ęfu.r4.

- wspólnie z innymi osob€mi twe q?k%1



2. zaęądzafi dzlala|naśdą gospodarczą
działalności (na eŻy podac formę prawną ]

lub jeslem przedstaW]cie em' pełnomocnikiem iakiej
p?ed-'ol dŻlaLa|1ośc;]'

Z iego tytułu os]ągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym pŹychód i dochód W wyso xo::.ii!!.Ą'.#fu,Ą
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W społkach hand owych (nazwa' siedziba spółki) dtrĄ{Ą"''y!

fl/l"ęjestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

]estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Jesrerr cz.onk'e-l l,oTlsll rAw zylnel 'oo . edvl' ri t '4ł:Ą a2

osiągnąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokośc]: Fu'e dł.Ąn*1
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1o.ooo zł (w pzypadku pojaŻdóW mechanicznych
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składnikj mienia ruchomego o wańoścl powyŻe]
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FOTA Citnoł,w ci l.t Nlc n,U p€łl' łaaŁ:

x.

Żobow]ązania pienięzne o Wadości po\łyŹej 10.ooo z] W iym zac ągn]ęte kledy'ty pożyczkj oraz
warunlłl. na jakich zosiały udzle one (wobec kogo, W zw|ą?k! z jakim zdalzen ]em w jakiej Wysokości):

'' 'łmł*1 ', lłł40vm8' " 5ęui,.ł- }.atlr,a-ł.o.|]oL"^ą|Dyu: :*pt? f '''''''',''' ' . ,'; ''' ''' ''''''.''''' '''''''./'''''
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3.

4.

5.

czĘŚc B

AdTeŚ zamieszkania osoby Śkładającei ośW adcŻenie ' . .'.'''''''''' "''l'"

l\4lejsce połoŹenia n eruchomościWym]enionych W punkcie ]l częściA (adres)i

DJNE-OSOBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie €ń' 233 s 1 Kodeksu karnego

Ża podanie nieprawdy lub zatajanie prawdy groŻi kara pozbawlenla wolnoscl'
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