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radnego gminy

Uwaga:

1. osoba
2.
3.

4.
5.
6'

składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'

?'!r?1?.:|ł.

z

prawdą, starannego

i

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'
ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne'
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘciące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca polożenia
nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z2001
i. rur łąz, poz. tsst oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz.220, nr 62, poz' 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 21ł, poz. 1806), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oświadczam,Źe posiadam wchodzące w
skład mażeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby

-

pienięŻne:
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środki pienięŻne zgromadzone w walucie polskiej...''...

na kwotę:

nie dotqezy

rodzaj gospodarstwa:

......ętę..c.ąteą?.....

rodzaj zabu dowy: ...........
tytuł prawny: .'...'......''..'..
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychod i dochód w wysokości|
4. lnne nieruchomości:
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Posiadam udziały W spółkach handlowych

z

udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podac liczbę i emitenta udziałów:

?!:

udziały te stanowią pakiet więks

zy

7??"?

niŻ

10 % udziałów w spółce: ...?'!.'€..d?tlł.c-ą?.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości| -2ie..4.Pł.'!/.ę??.
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Posiadam udziały w innych społkach handlowych

-

należy podaĆ liczbę i emitenta udziałow: .''...'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochod w wysokości| .ł.|?-..4-o..tq.ę-2?.
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Posiadam akcje W spółkach handlowych

1

z

przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby

akcje te stanowią pakiet więks

z

niŻ

udziałem gminnych osob prawnych lub

-

naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

10% akcji w spółce: ..r.ię..ź.o-(ł.:??.........'..'.'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości' .nrb-
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Posiadam akcje w innych społkach handlowych -naleŻy podac liczbę i emitenta akcji: .....=....'..

..................2.t'e.dot4cz?.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój matŹonek,zvlyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
pzetargu _ naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ......'nle.. dot'ł.c?#..'.'''......'.
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lub jestem przedstawicielep, pełnomocnikiem takiej
prawną
podać
pzedmiot działalności)|.?.,..ę.'ą-O'.!.y.::.y.............'.....
(należy
i
formę
działalności
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wspólnie z innymi osobami .'
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam|w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..n!'.e..?..?ły.ęłl/.'
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(
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azwa, s iedziba spółki) : .

jestem człon kiem zarządu (od

ki

edy): ...............

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości, .r'l.ę..'(ę(#-1?.

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego
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Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych
naleŻypodaó markę, model i rok produkcjil /.#'.łł'p..ęł.sd..ęłpł.ę.g..n.:k.r./.(..|tł.łłI.:/:?..rĄ!'.''.....

x.
Zobowiąania pieniężne o wańościpowyżej 10.000 zł, w Ęm zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
.

ałiąku z jakim
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zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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1.

2.
3.

4.

DANE OSOBOWE

5.

PRAWNIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233
$ 1 Kodeksu t<arnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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