
dnia

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Ż prawdą starannego i

zupelnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleł

wpisać,'nie dotyczy''.
3. osoba Śkładająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych

składników majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycŻy majątku w kraju i za granicą.
5. ośwjadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(mejsce zalrudńienia slaiowsko ub fuńkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 I' o samoŻ ądzie gminnym (Dz' tJ' z 2001
r- Nr 142, poz. 1591 oraz 2 2002 t. Nt 23, poz.220, nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214' poz. 1806)' zgodnie z ar1' 24h iej ustawy oświadczam, że pos adam wchodzące w
skład małżeńskiejWspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

o\.ou

Zasoby olenęzne' A , / /.lłt- ,'l
- slodki pienięlre Zglorradlo'le w walUcie po'>k'e|' ' ''' ' ' '''' ' ( ''''':' ''''-''''''':''''''''''''''']''':''

- środki pienięŹne zgromadŻone W WalUcie obcej:

- paplery wańośc owe'



o warlości:

tńUł ptawny'

t.

1 Posiadam udziały W spółkach handlowĄ/ch z udziałem gminnych
przedsiębiorcóW' W któlych uczestniczą takie osoby _ należy podać ]icŻbę

osób prawnych lub
i em]ienla UdziałóW:

udziały te stanowiąpakiet Większy nlż 10 % ldŻiałów W społce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać licŻbę i emjtenta udziałóW: '.'''''



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

1. Posiadam akcje W spółkach hand|owych Ż udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsięb]orcóW' W których Uczestn iczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowlą pakielWiększy niz 10 % akcji W spółce: '.'.'. ' '.''.'.'.

z tego t\"tułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód W Wysokości:

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na eŻy podać liczbę i emitenta akcj]: '''''''''''''''''

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

Nabyłem(arn) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem m enia przynależnego dojego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej' iednostki samorządu teMorialnego, ich
związków lub od komuna nej osoby plawnej następujące miene' które podlegało zbyciu W drodze
pzelargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo: '.'.'..'.''''''.'

AJ/:,na'D.-'l

1. ProwadŻe dz alalrośc gospodd'L,/ą (rależy podac fo.mę prawną pl7edrriot działalnoścl]: ' ' ' ' ' ''

_ wspó|nie z innym]osobami



Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieg'm plzychód i dochód W Wysokości:

2' zalządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicie em, pełnomocn]kiem takej
działal1ości /należy oodać for.nę p.awrą pr7edniol dzia,alności]'' ''''''''

_ osobiście

- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubegłym dochód W Wysokości:

v .

W społkach handlowych (nazwa' s edŻiba społki):

_ leslem członk em zarŻądu (od kledy)' '''''''''''

iestem cŻłonkieT rady nadzorczei (od (ledy)

jestem członkiem komisji rewizyjne] (od kiedy)]

Z tego tńułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

v ,

lnne dochody osiągane Ż t]'.tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lUb zajęc' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każ a"go tlrrłu, ''.::a!''l/ /'o { !/' <Ł'i' ( :o, ?'ł:
',''/''{''|ltr''','ł'''''',''':''!''1''':':'1'';':''.''''':'!''.1':':r''l': : 1:: ::L:i=: |: ' ' ' '' A' /t 1c x t
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tx.

składnikimienia ruchomego o Wańości powryżej 10 o00 zł (w plzypadku pojazdóW mechanicznych



x.

zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10'000 zł' w tym zaciągnięte kledyty i poŻyczki otaz
warunki' na jakich zosiały udzielone (Wobec kogo'w 

^l/iązku 
Ż jakim Żdażeniem, w jakiej wysokości)|

' ',Ą/t'/' '''a-)' '''y'.''''''1' '



czĘŚc B

Adres zamies7kani' ńsrhv Śkła.lzjźcei oświadcŻ€nie: '-.'''''''''.''.'..-..'.'.'.'

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll częściA (adres)|

1.

2.

3.

4.

5.

Powyżsże oświadczenlg składam śwladomy(a), lż na podśtawie ań.233 s 1 Kodekśu karnogo
za podanie nleprawdy lub zatajenie prawdy grozl kam pozbawienia wolności.

,.'\'l''(l ł''(. ;,/', .'r..."


