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OSWIADCZENIE
radnego

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z plawdą starannego i

zupelnego wypelnienia każdej z rubryk.
2' Jeżeli posŻcŹególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na1eży

wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadcŹenie obowiązana jest określ;ć prrynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodóW i zobowiąŹań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kr4u i za granicą.
5' oświadczenie o stanie mają1kowym obejmuje również wierzytelności piehiężne.
6. W części A oświadcŹenla zawańe są informacje jawne, W części B Żaś informacje niejawne

dotycŹące ad.esu zamieszkania składającego oświadcŻenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(miejscowość)

MAJĄTKoWE
gminy

(mie]sce Żatrudnjenia' stanow]sko Ub funkc]a)

po zapoŻnaniu się z przepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 .' o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2001
r' Nr '142, poz' 1591 oraz z 2ao2 l' Ńl 23, poz' 22o' nl 62' poz' 558, Nr 113' poz' 984, Nr 153, poŻ.
1271 i Nl 214' poz. 1806), zgodnie z al1.24h ie] ustawy oświadrzam' że posiadam Wchodzące w
skład małŹeńskiejwspó|nośc majątkowej lub stanowące mój majątek odrębny;

t.
zasoby pieniężne:
- środkj pieniężne zgromadzone W Walucie po]skj"1,.'.'''-.'''i.'iĆl_}-,'h'C

środki pieniężne zgromadzone WWaluc e obcej:

papiery wa1oścjowe'

na kwotę:



T oom o powiezcrri: .. .1..1...?.. n', o wa.ro..i, . . . . ....]..>........(...r..-
,/

tytul plaltry '''''''''''''' q ( ( ' '' ' '']-Ą'''L"}_)'. l 'r. '"', !

2. Mieszkanie o powierzchni: ...................... m2, o wanosci: .......1ri.t.......J.;.{..r...:..1................

lytJrprawny ... .. . . .. .

3. Gospodarsfi,,r'o rolne:

rodzajgospodarstr,,r'a: '''' 'J:'ol''lr'g'' ' .''''- . . . '.''.'.''.''.'.'' po*i"rz"i'ni",.łl-5_Lli' ci

o wańości: '-'''''.'...'.. 2 o.łp''
rodzai zabuclowy: ...................t.t^.C.1 11kr .E.a
tytuł prawny: .'.''.'.''''''' .''i:lł'{'-''''.''i-llr.ix;'rr'ę.ścr.

>.P-'a'd''CŁŁi2.'ę.

z tego tytułL] osiqgnąłem(ęłam) W roku ubieg'm pż ychód I dochod w Wysokości: ''.''Fo.0-.'='('.
4' lnne nieruchorności:

tl
pow|eŹchn;a' '''''''''''''''' ''''''.''''/r'.''ę ''' ' '''','J*'*''l_'1.l.'''''_'1''

rylLł p-awry:

t.
1' Posiadanr udzjały w spółkach hand]owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

peedsiębiorcóW' w których uczestn iczą takie osoby'należy podać licŻbę iemitenia udziałóW:

udziały te sianowiąpakiet Większy niŹ 10 % udziałów w społce:

z lego l'łułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieg}r'r. dochód W Wysokości: ''''.'

2. Posiadam udziały W innych spółkach hand owych - naleŹy podać liczbę i emitenta udzjałów: ''.'.''

''''''''l'Lt'ę ''''''''J':'._{ 1/)! '''''' '' '



Z tego tyiułu os]ągnąłem(ę]am) W roku Ubiegłynr dochód w Wysokości:

1 Posiadam akcje W spółkach hancllowych z Udzjałem gminnych osób prawnych |ub

pzedsiębiorcóW' W których Uczestn]czątakie osoby' należy podac l]cŻbę i emitenta akcji:

l
k\L'ę''''LŁ''ę''\ l' ś2'Y'

akcje te stanoW|ą pakiet Wlększy niŻ 1o % akcji W spo|ce: .'''.'''''.''.''''''''''''

Z tego tlułu osiągnąłem(ęlam) w roku ub eg]ym dochód w wysokości:

Nabyłem(arn) (nabył mój maŁonek' z wyłączeniem mien]a pŻynaleŹnego do jego mająiku odrębnego)

oa śu,tu b]nsŃa' ińnej państwowej osoby prawnej' jednostki samożądu teMorjalnego' ich

związkóW lub od komuna]ńe] osoby prawnej następujące mienie' kióre podLegało zbyciU W drodŻe

pŻelargu - na]eŹy podać opis nrienia i datę nabycja' od kogo: .'''''''.'..-''''
L

.............i..1.r..(...... il L t 1.-1

2. Posiadam akcje w ]nnych spó]kach handlowych _ naLeży podać ]iczbę i emjtenta akcji: .'.''''.'.''''"'

. . ..1.\.*.u -t"L--.;9

Z tego tytułu oslągnąłem(ę]am) W roku Ubiegłym dochód w wysokości: .'..'.

1' Prowadzę działalnośc gospodarcŻą (na]eży podaó formę prawną i pŹedmiot działalności): '"""''""

- Wspólnie Ż innymi osobam]



-

Z tego tytułu osjągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym pŹychód i dochód w wysokości:

2' zaraądzam dzjałalnością gospodalcŻą lub jestenr pŻedstawicie em' pe]nomocn]kiem tak]ej

dŻiałalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działajności):''.'.''.''..'.'.'.'.'-.

.nł' e..'.'..'.'u('c'1'' r1'-ł.1

Z tego tytułu osią!nłenr(ęłam) W roku ubiegłym dochód w WysokościI

v .

-l-)
W spó,\ach 1ard oWyc1 'ra7 

^/a' 
sledz o€ soó- ll '' .'.''l\'-'L'''' ' 'l''-'{]'(''\'( '' '.')'

leslen cz orl,ie-'r zazaoL rod hi"dy): .........

jestem członkiem kornisjl rewizyjnej (od kiedy): '''

Z tego iytułU osjągnąłern(ęłam) W roku ub]egsr'm dochÓd W wysokości:

v t.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe] lub zajęć' z podaniem

kwot uzysk]V/anych z każdego tytu]u] '.L,\nĄ.''a).o:'''z'L'aŚ-(|,*. .e ''L3'h.t:'.łi'

..','l-l'<.!q''.'n.*'vLłi-<'1ł''''.-''''6-łt.]_ ....

tx.

składniki mienia ruchomego o wańośc] powyżej '10'000 zł (w przypadku pojaŻdóW mechanicznych

należy podać markę' moc]e] i rok produkcj]): S'L'.'.'_L,-t'''''C' kt'.r"L=''_cł'''''=]'('''Ź-'3





DANĘ osoBoWE
IBĄWNlE cHRoNloilE

Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy !ub zatajenie prawdy groŻikala pozbawienia wolności.
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(miejstwość, ddą '


