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oŚWIADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obpwiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypelnjenia kaźdej z rubryk.
2. JeŹeli poszcŹególne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku zastosowania, należy

wpisać,'nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadcŻenie obowiązana jest określió prŹynaleźność poszcŻ€gólnych

składnlków majątkowych, dochodów i zobawiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspó1nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i Ża granicą.
5. ośW;adczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierŹytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia
nieruchomości.
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(m ejsce zalrudnienla' stanowisko lub fUńklja)

po zapoznaniu sie z pŻepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorŻądzie gminnym (Dz. U' z 2001
r. Nr 142' poŻ' 1591 olaz z 2oa2 l' Nl 23' poz' 22o, 62' poz' 558' Nl 113, poz' 984' Nr 153' poz'
1271 ] Nl 214, poz' 1806), zgodnie z ań' 24h tą ustawy ośWiadczam, że posiadarn wchodzące w
skład maŁeńskjejWspólności ma]atkowej lub stanowiące nrój rnajątek odrębny:
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fytuł prawny:
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1' Posiadam udziały W społkach handlowĄ/ch z udzjałem gminnych osób prawnych lub
prŻedsiębiotców' W których uczestniczątakje osoby - na eży podać ljczbę i enrilenta udziałów:
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udziały te stanow ą pakiet W]ększy n ż 10 % UdŻiałóW w spółce: '''''''''.''''''
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Z tego iytułU osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: ''.'.'
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Posiadarn udzia' w innych spółkach handlowych - na eŹy podać ]iczbę i em]ienia udzjałóWi '''''''



z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokoścj

Posiadam akc]e w społhach hand]owvco'Żeds|-o'orcó"!'W!to.}";":;"",;;;;idl::" 1' "d: i':rr q'ntn}. h osÓo prawnvch 'ubUsooy - nalezy podac ]iczlę l emltenia ałc]i:

akcje te stanowią pakiet więksŻy niŹ 1o % akcjl W spólce: ''' .'''..' .'.'''''. '
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Ż tego tytL]łtr osjągnąłem(ętarrr) w roku Llbiegłym dochód w wysokości:
N.tĘ . Dprl !'1J

2' Posiadam akcje W innych społkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:
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z tego tytuł] osiągnąłern(ęłanr) W roku t]biegłym dochód w Wwysokości:.. ...NrF-. D\))_ki.l:(

]' ProwadŻę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedrniot działalności)]
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Z tego tytułU os]ągnąenr(ęłarn) W roku ub egłym przychód i dochód w wysokości:

zaŻądzam dz]ała]naścią gospodarcŻą t]b iestem pżedstawicielem' pełnomocnikiem takigj

dzjałalności (najeży podac formę prawną i pŹedrniot dzjałalności):''''''''''
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Z tego Mułu oslą!nąłern(ę]am) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:
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Z tego tyulL osiąlna'er. e'a-'r' w -ol u Lblegyrr ooclod W wysokoscl. .''''' '|'l!ł
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lnne dochody osiągane z tytu]U zatrudnjenia lub innej dzia]alności zarobkowej lub zajęć, z podanienr

kwot uzyskiwanych z kaŻdego t),łułu: ...'.'''.'.'.''''
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składn]kimienia ruchorrrego o Wariości powyżej 10'oo0 Żł (W plzypadku pojazdóW mechanicznych

należy podać markę' nrodel i rok produkcjj): '.''''.'.'.'..'.'.'.'.'.'':.'''.''.'.'.'.'.
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DANE O$OBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu kafuego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


