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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

'l.

2.
3.

4.
5.
6.

o3oba 3kładająca oświadczenie obowiązana lest do zgodnego z prawdą starannego

zupełnego wyp€łnienie każdej z rubryk.
Jeżeli po6Źc2ególne rubrykl nie znaidują w konkfetnym przypadku zastosowanla, nal€ży

i

wpbać
dotyczy''.
''nle
osoba sklada.iąca
oświadczenie obowiązana jośtokreślićpJzlmależndśćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego I majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową
ośwladczenie o stanie majątkowym dotyczy mająlku w kraju l za granicą.
oświadcŻenieo stanle majątkowym obelmuje lównież wieŹytelnoścl pienlęźne.
w częśclA oświadczenia zawańe 9ą in'ormac.i€ jawn€, w częściB żaśinfolmacJe nielawne
dolyczące adresu zamiesŻkania składaiącego oświadcz€nie oraz miejsca polożenia
nleruchomoścl.

czĘŚĆ A
Ja niżej

1ą /]/ęxJ ..S!.t.,-'
(mi€jsce zalrudnienia' stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z plzepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 onz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 22O, fi 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nt 214' poz' 1806), zgodnie z ań' 24h 1ą ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeński€i wspólności majątkowei lub stanowiące mój maiątek odrębny:

zasoby pienięŹnei

-

środki pieniężne zgromadzone W Walucie poIskiej:''.'''''.'.'.'''.'.'''.

papiery Wartościowe:
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l -'łłl,e
....7 50 , Qu! ?)

roazd gospodarslwa: ..d-Q''
o

lłEltości:.....'...'....-.-'...

z t€go Mufu osiągndem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
4_

i

dochód w wysokości: .'.................'........

lnne hieruĆhornośr] j

ou-c)'r!"1
o

t.

1.

warbścl:

tł

z

udził spólkach handlov{ych udzjałem gminnych osób prawnych lub
przedslębiorów' w których uczestnicząlaki€ osoby - należy podać liczbę i emitonta udŻlalów|
Posiadam

A. zi'.'..'L{'

ul u.1 ł.Lj.

udziały ie stano\/vią pakiet wlększy niż 'l0 % udziatów w gpółcei

z tego

2'

JJ

''''.'.''''''.'''.'.''.

tytułU oslągnąłem(ęlam) w.oku ubjegłym dochód w wysokości:

Posiadam udŻiały w annych sŃlkach handlor/ych - należy podać liczbę i emitgnta udziałów: ''.....

ł- dJ3ł,1'

Ar'ż1

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam)w rckL ubiegłym dochod w wysokości:

lv.

1'

Posiadam akcje

w

spółkach handlowych

z

udzialem gminnych osób prawnych lub

j".':.i;x::':;"':::::':".:r'"

il,l"ll--1.-*".*.'*n*."'o:*"'-"-

- -J'"J

akcje te stanowlą paklet większy nlż 10 % akcjl w śpóJce| '''

z tego

'''''''.'''''''''''''''

q^ufu osiągnąłem(ętań) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'..............

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleŹy podać liozbę iemitenta akcji: '.''''....'.'.'.'

."rc dJy

i,3

ztego tytułu ogiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój ńałżonek' z Wylączenlem mienia pŹynależnego do jego mająlku odĘbnego)

od skarbu Państwa' jnne] państwowej osoby prawnej' jednostkl samorządu teMorialnego, lch
związków lub od komunalnej osoby prawnej naśępujące mienie, któr€ podlegało zbyciu w drodŻe
prŻotalgu - należy podac opis mlenia i datę nabycia' od kogo| '''.'..'.'.''..'''

''''''''''''''''r"i -Ąu1 dQJ ą1J
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1. Plowadu ę dŻiałalnośćgospodarczą (należy podać formę praMrą

ipżedmiot dziatalności): '.''''''''..'

-osobiście'..''''''......'''''. ....'.''.'.'.'...'.'.'.'.'..''d('!'(,j,rLr

-

wspólnie 2 innymi osobami

1

ztegoMdu

osjągnął€m(ęłam) w roku ubiegłm prŻychód idochód w wysokości: ..''.'......'..........'..

zażądzam dziahlnością gospodarczą lub jestem prŻedśławicielem, pełnomocńikiem
działalności(nal6ży podaó formę prawrą i pŹedmiot działalnościl.'.'...'''.

taki€j

JJ

- ośobiścle.'.'..'.'.'.''....'' ''''.'.''.'.'''.''''.''''.' '''''.'!L1.1'(.'J',lr'łr.r,

wspólnio z innymi osobam!

z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wWysokości| '''.'.

jestem członkiem tady nadzorczej (od kiedy): ..'''

z tego tt'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiEgłym dochód w Wysokości:

v

r.

lnno dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej dzigła|nośc| zarobkow€l

lub zaięć, z podaniem

kwol uzyskiwanych z każdego lytt'u: .-''.'.''..''.

tx.
składniki ńienia ruchomąo o wańośd powyżoj 10.000 zł (w przypadku pojazdów m€chani.Żnych
naloży podać narkę, mod€Iirok

produkcji): ._......

.)"i,,,i

J4,;;I

czĘŚó B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczonie: '''''..'.'.'.''''''.''''..'.'..

Miejsce położenianieruchomoścj wymienlonych

W

pun^de ll częśdA (adres);

1.

2.

4.

Powyż€'e ośwladczenie składem świadomy(a), lź na podstawb ań' 233 s 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub żatargnie prawdy g]oŹi ka'a pozbawlenla wolności'
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