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osWlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Uwaga:
l. osoba składająca oświadclenie obowlą:ana jest do Żgodnego z prawdą starannego i

zupelnego wypelnlenia kaźdej 2 rubryk.
2. Jeźe|l poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym prŹypadku zastosowania, naleźy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenle obowiązana jest określić prŻynależność poszczególnych

składników ńajątkowych, dochodów l zobowiąŻań do majątku odrębnego l majątku
objętego matżeńskąwspólnośclą majątkową.

4. ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy mająlku w kraju i za gfanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obelmule równi€ż wieżytelności pieniężn9.
6' W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje Jawne, w częścl B zaś info'macje niejawne

dołcaące adJegu zamieszkania składającego oświadcŹenie oraz mieisca poloźenla
naeruchomości.

czĘść A

Ja niże| podpisany(a)' ''''.''.'.'_''*'r''':'''.'.'.'.,',' 'Lś'':''i':!'':'L'''''.''.'.'. .
(imiona i ńazwislo o@ nazw'slo todNol

Urodzony(a) ''' ''{'''.''.('''''''.'Ź'.'''*''''' '.''''''''' '''' '''' ' '''''' w '' '''''''''' ' '''' ' ''' 'a_','''''('':'.''.'.'''.'''' ' ' ' '

(mieiŚce Żatludni€n]e nanÓw]sko llb funkcja)

po zapoznanju się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gminnym (Dz' U. z 2001
r' Nr 142, poŻ' 1591 oaz z 2oo2l' Nl23' poz.22o' nr 62, poz.558, Nr 113' poz' 984' Nr 153' poz'
1271 j Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań. 24h l'e] ustawy oświadczam' Źe poŚiadam Wchodzące w
skład mał2eńskiej Wspólnoścl mająlkowejlub stanowiące mój majątek odtębny:

L
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone W Waluc]e polsklej|'.'.'''.'''''.''''''''

_ środki pieniężne zgromadzone W waluc]e obcej:

- papiery warlościoweI



powierzchna:'''''''''''''''''''''}',i_''''l'i''r':,'r''ł':.

o wańościI

t.
1- Posiadam udzią W spólkach handlą/vych z udziałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsIęblorcóW, W których uczestniczątakl6 osoby - nal6ży podać llczbę i emitenta \rdŻiałóW:

..........L:p......o..ęl:'l'r.i......'.........''....'...'.......'.

udŻialy te stanowią pakiet większy niż 10 % udziatilv w spółce: .-. '. ' '.... '. '.-._..-.]

z tego Mt'u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg|ym dochód w wysokośd: .........._......'

2. Posiadam udziały W innych spókach handlowych _ należy podać liczbę iemitenta udziałów: .'.'..'

rl,q )oi:s*........



z tego Mułu osiągnąłem(ęfam) w roku Ubiegłym dochod W wysokości: ..''.'... .'i.,

\
tv.
1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnycłl ltlb

pżedsiębiorcóW, w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i em|tenta akcji:

...........!,i.iE.....!eii.li:,....................................

akcje t€ slanow|ąpaklol Większy niż 10 % akcjiw spółce:

z tego tytulu oŚiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '...'.-.-.......'.

2' Posiadam akcje w innych spólkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ,''.'..''.','..'.

....,........\.........................

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W vvysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój mażon€k' z wyłąozeniom mi€nia przynależnego dojego maiątku odĘbnsgo)
od skarbu Państwa' inn€j państwowej osoby prawn6j' jednostki samoŹądu t€Morialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej nasĘpujące mienie' którc podlegało zbyciu w drodze
pŻetargu - należy podać opis mionia i datę nabycia, od kogo; .'.'' '.''''.'...'

vr.

_ wspólnie Ż innymi osobami



- wspólnie z i4nymi osobami ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''

z tego MLlłu osiągnąłem(ęłam) w roku Ub€głym dochód w wysokości| .'.'..'.'''.'._\'.

\.

v .

W gpołkach handloflych (ńazwa, siedziba spóki):

z tego lytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym prŻychód i dochód w Wysokości: '.'''':'.'.'.'.''.'.''' ''

2. zalządzam działalnością gospodarcŻą lub jestem prz€ds|awicielem' pełnomocnikiom taki€j
działalności (należy podać fomę prawną i pŻedmiot działalności)|'.'..-''.'.'''

'.''.'.'.'.'i]'|ę'''.'.}=j:.s:.łY''.'''.'''.''''.'''''''.'.''.'''

tx.

składnikj mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 2ł (w pżypadku pojazdów mechaoacznych

nal€ży podać matkę' model irok produkc]l)i .'......



x.

zobowiąPania plonlębe o warloóći poqżej 
'0'000 ', 

w vm z.ciągnięie k€dw i pożycżki or.z
warunki' na jakich zo6t ly udzlełone (woboc kogo' w złr'łąĄ<u z iektnzdażaniem' w Jaldg' wysokośd)i



czĘśĆ B

Adres zamieszkania ośoby skladającej oświadczenie:

scó położonia nieruchomości wymienionych w pUnkcle llczęściA (adres);l\/liej

1.

2,

4.

5.
DANE OSOB
PRAWNIE CITROI'IIONE

Powyź5ze oćwladczenie 3kładam śwladomy(a), iż na podstavłia ań. 233 5 { Kodeksu karnago
ta podanle nleprawdy lub ż'taienle prawdy groEi kara Pozbauieńla wolności.


