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oŚwlADczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminY

Uwaga:
1. oŚob' składająca o!śwladczcnie obowlązana ieśt do Żgodnego z prawdą, starannago i

zupełnego wypełnienia każdej z Jubryk.
2. Jeżell poszcŹególn€ rubrykl nie znajdują w konkretnyrn pŹypadku żastośowanla, naleźy

wpisać,,nio dotyczy''.
3. osoba składająca ośwladczenie obowiązana 'iest określló przynależność Poszczególńych

składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego l malątku
objętego malżeńską wspólnością marątkową.

4. oświadczenle o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i 2a granlcą.
5. ośwladcz€nle o stani€ majątkowym obejmuje również wi6r2ytelności pieniężne.
6. w części A oświadcŹenia Żawańe są inlormacje iawne, w częścl B żaś infomacre niejawne

dotycząc€ adresu Żamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nleruchomości.

czĘśĆ A
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(ńle]s@ zatludńi€ńia' stanowisko lub fuńkĆja)

po zapoznaniL] się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądŻie gminnym (Dz' U. z 2001
r' Nl 142' poz' 1591 orcz z 2002 (' Nl 23' poz' 220' nr 62, poz' 558' Nr 113' poŻ. 984' Nr 153' poz'
1271 i Nl 214' poz. 1806)' Żgodnie z an. 24h l4 uslawy oświadczam, że posiadam Wchodzące w
skład małżeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące mój mająlek odrębnyI
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lytuł prawnyi''.'''''.'.''''''

Ut,
1. Posiadam udzią w spólkach handlowych z udzia}em gmlnnych osób prawnych lub

pŹedslębiorców, W których uczestnlczątakle osoby - należy podać liczbę i emitenta udŻiał5w:

udziały te stanowią pakiel większy nlż 1 0 oń udział5w w spółce: '. '. '... '... '. ' ' '. ' '.-.
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z t6go tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegvm dochód w wysokości: ''.''''

N rE -oO]"{rt{
2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - na|eży podać liczbę iemitenta udzjałóW: -'-''''
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z tego tl/tulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochod w wysokości: ..'...

tv.
1. Posiadam akcje W społkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedslębiorów, w których uczeslnicŻą takie osoby - nal€ży podać liczbę i emitenla akcji:

2' Posiadam akcj€ W innych spółkach handlowych - naleŹy podać |iczbę i €mitenta akcji:

t\lE Dollstl

ztego tytułu ogiągnąłem(ęłam) W roku Lrbiegłym dochód w wysokośoi:

....... ......N t E .DpI -'r !l:{..

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek' z wyłączenlem mienia przynależnggo do jego mająlku odĘbnego)
od skarbu Państwa, innoj państwowoj osoby prawn6j' jednostki semożądu leMo alnego, ich
zwiąków lub od komunalnej osoby prawnej nasĘpują9e mienie. Kóre podlegało zbyciu w drodze
pŹetargu - należy podać opis ńlenia i datę nabycia' od kogo: '.''''.'.'''.'''.'

... . ..... ..............\!..!F_........D-._o-l:{.!!1.................... .....

vt.
1. Powadzę dziatalność gospodarcŻą (naleŻy podać 

'ormę 
prawną i prŻedmiot dziahlności); ....'........

- wspólnie z innymiosobami .,.._



Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubjegłym prŻychód i dochód w Wysokościi "'''"""'"'''""''"'

2. zaŻadzam działalnością gospodarczą lub ]estem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiei

dział;lności lnaleŻy podać formę prawną i pŻedmiot Cizlala|noscl):''"'''''''"'

v .

W społkach handlowych (nazwa' siedŹiba społki): . . . ltl \ E ' " D 0r g l'r_'{

_ jestem członkiem rady nadŻorczej(od kiedy): '

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

z tego iytułJ osjągnąłem(ęłam) w roku ubieg'm dochÓd w wysokości: '''""""''"'"'

v t.

in'ie aocnoay o"iągan" z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej l!b zajęć' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: '.'''''-''""-''''
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składnikimieniaruchomegoowańościpowyżej1o'ooozł(Wplzypadkupojazdówmechanicznych

należy podaó markę' model i rok produkcji): '"""'
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zobdrlięania pienlężne o wańoścj powyżeJ' 10-000 2ł, w tym Żaciągnięte hredyly i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' W związku z jakim zdażoniem' w jaki€j wysokości):
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czĘŚć B
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śkładaiacei oświadczgnle:..':

Miejsce położgnia nieruohomośoi wymiBnionych w punkcie ll cŻęści A (adres);

i.

2.

3.

4.

5,

Powyższg oświadczeńle składam ówladomy(a)' lź na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnogo
za pódanl€ nleprawdy lub zataiehle prawdy 9rorl kara po'bauienla wolności.
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