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Uwaga:
1. osoba składająca oświadc2ehie obowiązana jest do Żgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełni€nia kaźdei Ż rubryk'
2. Jeżeli posŻcŻególne rubryki nie znajdują w konkretnym Pżypadku zastosowania, należy

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest określió prŻynależność poszcŻegóInych

składników majątkowych, dochodów i Żobowiązań do ma.iątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierŻytelności pieniężne'
6. W cŻęści A oświadcŻenia zawańe są informacje jawne, w cŻęści B Żaś informacje niejawne

dotycŻące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożen;a
nierUchomości.
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(mlejsce żatruc|ień]a, slańowisko Lt! iUnkcja)

po zapounaniu się z pŻep]sami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoŹądŻie grY]jnnym (Dz' U. z 2c01
f' Nl 142, paz' 1591 oraz z 2oa2 l' Nr 23' paz. 220' nr 62, poz. 558, Nr 113' poŻ. 984, N|j 53' poŻ.

1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ań. 21h |ą usta\'!ry oświadczarn' Źe posiadam wchodzące W

sk]ad małżeńskiejWspó]ności majątkowej lub stanowiące mój mająiek odrębny:
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ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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na kwotę: .
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Z tego t}'łulu osi?9nąłerń(ęłarn) W roku Llbiegłyrn pżychód i dochód w Wysoa*''1-r'-.19;'.''i- C3; 
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4. tnne nieiuchomości:
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tytułprawny:...''''..'..''.\iŻ eLctqili1
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1' Posiadanr Lldziały W spółkach handlowych z Udzia]em gminnych osób prawnych 1ub

przedsiębiorcóW' w których ucŻestniczątakie osoby - należy podać l]czbę i emiienta udŻiałóW:
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Z tego tyiuł! osiągnąłem(ęłanr) W roku Ubjegłynr dochód W Wrysokości: ''''''''-"'"'-''''
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Posiadam akcie w spółkach handlowych z udŻla]em gm]nnych osob prawnych
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akcje te stanowią pakiel Większy niŹ 10 % akcji W spółce: '''"'''"' '"''''''""'''''"

Z tego t),łUłu osiągnąłem(ęłanr) w rokll .lolegryrr oocnóo'^ w/sol oś'':''''''''''"''''''''''''''''''''''''"'

2' Pos]adam akcje W innych spó]kach handlowych - należy podac liczbę i ernitenta akcji: '"''"'""''"'

' '''''. ' 'ł]"Lg 6l-:L'y,r;.,1.

Xabv]em(am) (nabył mój małżonek' z wyłącŻeniem m]enia przynaleznego do j€go nrajątlu odrębnego)
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związków lub od komunalnej "*')' P'9']";ij"":!ł!-"'.:mienie 
i'tóre *onnn" 'ol:|:'':.o:::_*

irz"'i"róu - n"l"'\, poa"ó opiś mienia i datę nabyc]a' od kogo: '''"''"'"''""
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2' Za?ad-arl oz'ala|rosclą oospooarc/a l-lu óńm pizeo s' u* 'c'eien pe]ronocnrl'e-n ra}'e'

Jziała'lnosci 1nalezy podaćfórmę prawnąi przedm]ot działalności):-""'

osobiście '.' '' '.'.' '' '' '' '.' '' '' :.)i''lś'' ''""'c'|cĘ'_r źl

W spółkach handlowych (naŻWa siedziba spółki):

jestem członkiem rady nadzolczej (od kiedy): ''''' . {;'':< ' xJ' '''.'/''lil'4
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7obowjazania D]en]eżne o warloscl powyze] 10 ooo Ż1' W iym Żaciągnięie kredyty i pożyczki oraz

*aiuniijna laLicn zó"tały Udz]elone (Wobec l'ogo' w zwlązku Ż jaklm zdarŻenienr' W jakiej Wysokośc ):
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ńłHE osogowe
PRAWNIE CHRoXlqilE,

Powyższe oświadczenie skladam świadomy(ą. 
'iż.-na 

podstawie.ań' 233 s 1 Kodeksu karnegoŻa poc'ahie nieprawdy lub Żatajenie prawdy 9lozl Xara poŻbawienia Wolności.
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