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ośWAoczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
'1. oFob:l 

'lkłailijącc 
ośv,riaccŻenio obowląŻana lesl dn zgodnego Ż prawdą, ślarannego l

zupelnógo wypolnienia każdel z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne lubryki nie znaidują w konkretnym prrypadku Żaatosowania, należy

wplsaó,'nle dotyczy''.
3. osoba śkładająca oświadcżenie obowiązana Jest określić przynaleźność poszczególnych

składników majątkowych' dochodów lŻobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadożenie o stańle majątkowym dotyczy majątku w k]aju l za granicą.
5' oświadczenle o stanle majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadcżenia zawań. 5ą informac]e jawne, w cręści B zaś lnformacje nlejawne

dotyczące adrcsu zamiesŻkania składaiąGego oświadcŻenie oraŻ miejsca położenia
nl€ruchomoścl.

czĘŚć A

Ja nlże] poclpisany(a)'..' l'''".y-'::'ł.lv!' ] ,:lV_._ń (iź''i: i 1!Ę tj 'ł 
'/t) ' /' ' l5sa na_wiŚko olaŻ ńezwi+o'ddowe)

uadzo']Y(a) ''.'.'l;''!'''''l'!:.!'9ł' '''/''i.l'.1,'.:'''''''''''''' ' ' ''' w ''''ć-: '('(' ll'"']. -'':'r''l':'.'L''''''''''''.''''

(m ejsce zalrudńisnia 
' 
slańowisko l'Jb funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy Ż dnia 8 marca 1990 r. o samoządŻie gmlnnym (0z. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oąz z 2002 t. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214' poz. 1806)' zgodnie z ań' 24h tej lstawy oświadcŻam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wsŃlności majątkowej lub slanowiące móimajątek odĘbny:
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.'.(ał.ł':l,r',.....,!h.li.;.ł.|-cir..y..'ł.. l,łl:t.ł=....k-/l'/ł.".l-I.....hł::.ł1 )
t,
1. Pooiadam Udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnycń lub

plzedslębiorcóW, w których uczestnicząlakie osoby - nal€ży podać liczbę i emitenla udzia1ów:

.........../..]..!':'.''.'...'ł'1'l,4''.:'rl'...'.'.'..'.'.'..'.'..''.'..'''.'.'.'.''''''"^ "" r-- 7*"

udziały te stanowią pakiet większy niż 1o % udział'w . 
'pot 

, .'.'.l ''.,||ś'.' '.'.L/-ę ł, , i, --

Zlego tytułu oŚiągnąłem(ęłam) W loktr Ubiegłym dochód w wysokości:..'i'' l ił r/ł.$c?2ł .'

2.



z tego tytułU osiągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc : ..J''1 ł'ł''''''ł1: Ę: :7

tv.
1' Posiadam akcje W społkach handlowch z udział€m gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorów, w których uczes|nlcŻą takie osoby _ nal€Źy podać liczbę i emit€nta akcji:

akcj6 te stanowią pak|et większy nlż 1o % akcji w space, '' ''ł'' ''''I '' '' ' 't '{:' 'Ą : ,;7

z tego lytufu ogiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłyrn dochod w wysokości: .'ł.l1.(-....(:.!'l.:.x........'/

2. Posiadań akcje w innych spółkach hand|owych - na|eży podać IicŹbę i emitenta akcjj;

, -t /
z lego !^ułu osiągnąłem(ęłań) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ',:':'ł !'.'''('('+''!'/'|'']'l.''''....'

Nabyłem(am) (ńabył mój mażonek' z wyłączenlem mienia prŻynależnogo doJego majątku odĘbnego)
od sk3rbu Państwa' inn€j pańŚtwow€j osoby prawnej, jsdnoslkl samorządu teMorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' Kóre podlegab Żbyciu w drodze
pŻetargu - należy podać opis mlenja idalę nabycja' od kogo| '.''. '''''''''''.

vl.
1. Plowadzę działalność gospodarczą(należy podać formę prawną i pŻedmiot działalności)| .'..'.'.'''.'

/',/t' 1/L-(,-.t't-' '" - Ż-1)- 
''7' -'''--'--'''--'"'----- """

-osoblście......'._......''''.....''.''''.'...'''.'''.'.'.'''''''l'!'!'(''.'.''.'l'(':'''(j''l':'l,:'''''''t/

_ wspólnie z innymi osob arni ..'.'.'.'.'.''..'.'''-''.'.1'1..:..c..'... ..c:/t,'Ą.!:ił



2.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęł6F1) w rolu ubegłym dochód w wysokości:.'' t.l'|r..'ł/ł/3.ry'.''..'

vlt.
, //

W spółkach handlowych (nazwa' siedzlba społ|i): ''.''''.'.'.'.''''''''!'':'.:'!..'.'.!'!'"".?:'.l'1'!'''''''''''''''' ''',/

jestem członkiem rgdy nadzorczej (od kiedy)i .''.'.....''.'/.ll's 1tl t:.".,''''''' t )r'

,/
z tego tytulu oś'ągną,€m(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokośo: ''''l '''|''-'''.'.('/:'1'

v t.

lX

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10'000 zł (w przypadku pojazdóW mechanlcznych



x.

zobc,wiazaniapieniężneowańościpowyżej1o'ooozł,wlymŹaciągnęte'kredyty'lpożyczkioraz
il;,;łffi;ili;ń';;i;ł 

"oiiEń"ó 
Ń"tóc ńg"' w związt<', źialm zó}zeniem' W jakiej wysokoŚci):



czĘśÓ B

Adr€9 ŻamiF.'L..;. Ąśłh' śłladającaj oświadczenie:

Mieisce położenia nieruchomościwymienionych w punkcie ll części A (adres);

1. ........-.;........._........,........_,....

4. ......................

5.

DA}{H 0ś0Bi
PRAWNIE CHRONIONE

PoĄższ. oświadcżenie składam świadomy(a), lż na podst5v'ie ać. 233 5 l Kodekśu kamego
Ża podanle nleprawdy lub zatajenle prawdy grozl kara poŻbawieńla wolnoścl'


