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L,waga:
l. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeźeli poszczególne rubryk; niB znajdują w konkretnym prŻypadku zastosowania, należy

wpisać ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynaleźność poszczególnych

skladników majątkowychl dochodów i zobawiązań do majątku odrębnego l majątku
objętego małżeńskąwspó|nością majątkoWł

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycŻy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierŻytelności pieniężne.
6. W części A ośw;adczenia zawańe są informacje jawne' w cŹęści B zaś informacj€ niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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ośWIADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

czĘść A

(miejsce zatrudnienia' sianowiŚkÓ lUb fu ikcja)

po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samożądzie gminnym (Dz' U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ataz z 2A02 t. Nt 23, paz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z an' 24h te:) ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiejwspó]noścl rnająlkowej lub stanowjące mój majątek odrębny:

t.

zasoby pienięŹne:
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1 Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsiębiorcóW' W których u czestn icŻą takie osoby _ należy podaó liczbę iem]tenta udzjałów
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1 Pos]adam akcje W społkach handlowych z udziałern gminnych osób prawnych lub
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Ńabvłem(am) (nabvl mo! maŁonek, Ż wyłączen]ern mienja pŻynależnego do jego majątku odrębnego)

oj śturr]u bun"ń"' r;ne] państwowej osoby prawnej' ]ednoslkj samoŻądu teMo alnego, ich

'*iątó* 
luu od komunal;ei osoby prawnej następujące rnienie, które podlegało zbyciu W drodze

pŹeiargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia' od kogo: ''.''''.''.'''.'-
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podac formę prawną j pzedmiot dŻiałalności): ''"''""'"



Z tego tyiułu osiągnąłem(ęłanr) W roku ubiegłynr przychód i dochód w Wysokości: ''.''''''''''''.'-'.''-'.'

zaęądzan dz]alalnoścą gospodarczą iub ]es{em pŻedstawicie]em' pełnomocnikiem takiej
dzia]alnoścj (na|eży podac formę prawną ] przedrniot dz:ala ności)]'-'.''''.'
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Współkach hand]owych (naŻWa siedziba spółki)

.lk -1 '

jestem członkiem zarŻadu (od kiedy):

jestenr członkiem rady nadŻo.czej (od kiedy):

składn]k] mienia ruchomego o Wańości powyŻej 10'000 zł (W plzypadku pojazdóW mechanicznych

naieży podać nrarkę, mode lok produkc]i)]
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ZobowiąŻania pieniężne o Wańoścj powyżej 10'000 zł W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunkj' najak]ch zosiały udŻ elone (wobec kogo' W zw]ązku zjakim zdaŹeniem' WjakiejWysokoścj):
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DANE OSOBOWE
PMWNIE CHRONIONE

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