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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

lJwaga:
i. osobć sklada.iąca oświarlcŹrnle cbowią::|a j.9i do zg.dncgo ? prawdą staranneqo l

zupelnego wypelnienia kźdoj 2 .ubryk.
2. Jeżeli Poszczególne rubrykl nle znajduią w konkretnym przypadku zastośowanla' na|eży

wpisać 
''nle 

dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest określić pżynależność poszcŹególnych

składnlków maiątkowych' dochodów I zobowiązań do ma,lątku odlębnego i majątku
obiętego małźeńską wspólnośclą maiątkową.

4. oświadcŻenie o slanie majątkowyn dolyczy majątku w kraju i za granicą.
5' ośwladczenie o stanie majątkowym obejmule również wier'ytelności pienlężne.
6' w częścl A oświadczenia Żawańe są infolmacje lawne, w częścl B 2aś in'ormacje nie]awne

dotyczące adresu zamiesŻkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘśc A

(ńi€]sce zatfu dńiBnia slańowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisamj ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samolządzie gminnym (DŻ' lJ. z 2001
t.Nt142,poL. 1591 oźz z 2oo2 r. Nr 23, poz. 220, nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 j Nl 214' poz' 1806), zgodnio z ań' 24h te) usławy oświadczam' że posiadam wchodzące W

skład maźeńsklej wspólności majątkowej ub stanowjące mój majątek odrębny:

L
zasoby pieniężne:
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'.,.::...... 

.,..,........,.... r 
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- środki pieniężne zgrornadzone w walucie po Śkie];.'''' '''' '''''.''''''''.'''

na kwolę: ...'''.'.-'-.|).].'...''''''.".]''i'''-.]'''-;.].



2.

3. Gospodarstwo rolne:

z tego MUłu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścl: .i]'ł'L'..!1'])'':l.jLU'''''''''''' I
4. lnne nioruóomości:

powieżchnia: .''.'.v'.'']'-v_'.'Ęv_''''''_''.''l'sa:

o wartości: ......:} J-!.].9'...9..

tytuł prawny' ' '''v_'y'l'!'1] ''.' ' '''j''f'lj'J'!_l'Z'.lJ'_r

,

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedslębiorcóW, w których ucŻestnlcŻątakle osoby - naleł podać liczbę iemitenta udziałów:

s.i+}-'.'.'....-r.lrł.\'wv>* *ł'..\ \

,-*y d*1*v1
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałóW| .''-'''



z tego tytułu ośiągnąłem(ęlań) w roku ubiBgłym dochód w wysokości:

tv.
1 Posiadań akcje w spółkach handlowych z udział9m gminnych osób prawnych

pŻedsiębiorów' w klórych uczestn czątakie osoby - naleŹy podać |iczbę i emltenta akcji:

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości| '',''..

.'''''.''''' n-._.' '' '''.A'z]''Ą.'_.-.'''.''' ' ''''' ..'.''.

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek' z Wyłączenlem mienia pżyna eŹn€go dojego majątku odĘbnego)
od skarbu Państwa. inn6j państwowel osoby prawnej, jodnostki samorządu leMorialnego, lch
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' Kóre podlegełc Żbyciu w drodze
pŻetargu _ należy podać opls mionia i dalę nabycia, od kogoi '.'.'''''.''''.'.'

.\ \

vt.
1' Plowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę pta\łną i pżedmiot działalnośoi): .''.''''''''.

ń^i ,l'f*,':^^- - -"" r---\'" '

_ osobście ...'....'''......'.' '. . . .- -. -.'.''''.......!.'.ł.,i1-...'..',-)_-'J'.'ł.-:','..''.''\\

_ wspólnle z innymi osobami''''''''''''.'.''.'''''f'łji !j"lt,.1,1Jl 
1



2.

Ż lego tylułu osiągn4em(ęłam, w roku ubiegłym pzychÓd l dochod w wysołosci: '' 
" 
'''vl' '' 'J ''l 'i ]( \

zarzadzam dziaaltością gospodarczą lub jestem pŻ edŚtawicielem' pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalnosci]:"''"' '''

n&. rivlqurl
_ osobiście '''.'.'.'''.'''.'.''. -'tł" . dłl"{-ł j..

_ Wspólnie Ż innymi osob".1 '...'' r"'^Ś,.'-'J"-o}q}..-,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wyŚokościI

v .

\

W społkach handlowych (nazwa' siedŻiba spól(i):

_ jestem członkiem zaŻądu (od kiedy):

- jestem członkiem

z tego tytułJ osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód w Wysokościi "'f:-L ' 'JD}wrY

v l.
t'nii aoł,ooy o"iąan.' tytułu zatrudnienia lub in nej działalności zalobkowej lub zajęó' z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŹdego t}łułu:

tx.

ŚkładnikińieniaruchomegoowańościpowyŻej'1o'ooozł(WprŻypadkupojazdówrńechanicznych



x.

zobowiFnla pienlene o wartośd powyżei 10.000 zł' w tym Źaciągnięlo kedyty i połrcdd 016z
warunłi' na iaklch zo3taly udzle'ong (wob€c kogo, w zwląŻku z Jakim zdalz Bnlem' w Jaki6j wysoko&j):

",b*...dĄ\



czĘŚć B

Adres zamE6zkania osoby składaJącej ośWadczeni€: .'.......

Mldsog położ€nla nleruchomośd wyni€nionyÓ w pukcio ll cztśd A (adr€8);

1.

2.

4,

Pąyżs'o ośvrladcąlnio 9kłrdam śrladomy{a), E n. pod.tav'b 
'ń. 

zt3 s t Kod.k u kamogo
ra podanle nloprawdy lub EtaFnle Pr.wdy g'otl k'la polb.Yrlcnla wolnoścl.
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