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Uwaga:
'!. ósch: -l'a.tdaiąca aólliadc:enle obowiązana jest do zgodnego ' 

prawdą, starannego i
zupetnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeie|i pószciigólne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku zasłosowania, naleźy
wpisać,,nie dotyczy''.

o. oioua śłłaaająca óśwladcŻenie obowlązana jest określić prŻynależność poszczególnych
składników ńijątlowyctr, dochodów i Żobowlązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oś'iaaczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Ża granicą.
5. oświadcŹenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienlężne'
6' W częścl A oświadczenia ż;wańe są infolmacje jawne, w części B zaś lnformacje niejawne

dotyc;ące adresu zamieszkania składającego oświadcŻenie oraŹ miejsca położenla

nieruchomości.

.tlLl't t1 , ! J:t
(mer'cowość)

oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminY

czĘśc A

Ja niŹej

urodŻony(a)

po zapoznani) sięzplzepisamiustawy z dnia 8 marca 199o r' o samoządŻie gminnym-(Dz' lJ' z 2001

i. N, 1łz' po.. 1591' onź z 2oo2 l' Nl 23' poz' 22o' nt 62, poz' 558' Nl 113, poz' 984, Nr 153' poz'
pr l r,lr'zlą, poz. 1806), zgodnie z al1' 24h 1ej ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodzące w

skład małŹeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pien:ężne: ą; ) /)/,a/)
_ środii pieniężne zgromadzone wWa'ucie po'sl''ej:'''' ''' '' ' 'J'L2'''''L'''\z'|J'

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.'

_ papiery wanościowe:'.''''''.''.'.

na kwotę:.'''''.'.'''.'''''.''''.'''''



OA ooo

rodŻajgospoda.stlva: '''. ral ne

ztego tytułu osiągnąłem1ęłam) w ro/u uliegĘm pŻychód i dochód w Wyso k"ś"L ..'.-(l''ł'''|'3''"tro

4' lnne nieruchomości:

ń] a
powierzchnia: ......... ,,................ . .1 t4 L. . .

tyluł prawny: ''

t."i' Poai"d"' udziały w społkach handlov"vch z udzlałem qminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' ; których uczestniczątakió osoby - należy podac licŻbę l emitenta UdziałJW:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałów w społce: '''..."""'''''

ztego t}'lułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '""'



z lego tytułu osiągnąleł(ęłam) w roku ubiegłm dochód w wysokości:

tv.
1. Posladam akcje w spólkach hand|owych Ź udziałem gminnych osób pfawnych lub

plz Bdsiębiorów' w klórych uczeslniczą takie osoby - nalgŹy podać liczbę i emitenta akcii:

akq€ fu stanowią pakiet większy niż 10 % akqi w gpółc€: .-..''.'.....'.'..'.' '.....

z tąo Mułu osiągnąłe'n(ęłam) w rcku ubiegłym dochód w wysokoćci: .''.'..

2. Posiadam akcje W innych śpółkach handlowych - należy podaó llczbę i Bmitenta akcji:

Z tąo tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój ńałżonek, z wyłączeniem mienja pŻynaleŹnBgo do jego majątku odĘbnego)
od skarbu Państwa' lnnoj państwowej osoby prawnej' lednostki samoŻądu leMorlalnggo' jch

artjązków lub od komunalnej osoby prawnej nasĘp{ljące mienie, Kóre podlegało zbyciu lv drodze
pŹetargu - należy podać opis mlenia i datę nabycla' od kogo| '.'.''.''..''..''.

?rT



2.

z tego tńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w wysokości| "'-"''""""'"'''""

zalzadzafi dzia]a|nościa qospodarczą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

dział;lności (naleŻy podać formę prawną i,prŻedmlol działalnosci)'"''''''''''''

wspólnie 7 innymi osobami .'''''' ' ''.'''.''''''''''.'.

ztego tytułu osiągnąłem(ęŁm) w roku ubiegłym dochód WWysokości| ''"'""'''''""""

v!t,

W społkach handlowych (naŻWa' sieduiba spółki):

'nł'e'
jeslem czlonkiem ŻaŻądlJ lod hiedy): ''.'''''' '.'.

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): "'"''"""""""''"_'

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''.'.'""""""

ztego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: '"'"

v l.
ńne aocnouy osiąane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego t}łułu; ''''''.'.'.''''"'-
f-Ó:ł' a.O

tx.

składniki mien]a ruchomego o wańośd powyżej 'l0'000 zł (w pŹypadku

należy podać rnarkę, mode| i rok produkcj]): '"""'

pojaŻdóW mechanicznych



x.

zobowiaza^iaoienężneowańośctpow}zeJ'lo'o0ozI'wlymzaciągriętektedFyipożyczkioraz
il;;i;;lł[; ';;i"ł 

uo.Llone 1'luolóc (ogo' w związku ż iakrr' ŻdażeĄiem' W iahiej !ł/ysokości):



czĘść B

Adreś zamieszkania ośoby składającej oświadęenje:.'.'''''....'..

,//
Miejsce położenia nieruchomości wy&{enbnych w punkcie llczęści A (adres);

1.

2.

3.

4.

5.

Pouyżsle qśwladcz9nie skhdam śYiliadomy(a), ź na podstawic ań. 233 s l Kodeksu k.mego
za podanle nleprawdy lub Ź.tajenlo prawdy groŻi kara pozbawi9nla wolnoścl'
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