
lbŚć załącznik w

(miejscowoś )

oŚwlnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
'l' ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

2' w konkretnym pzypadku zastosowania, naleŻy

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczeg lnychskładnik w majątkowych, dochod w i zooowiązan do '4ątru odrębnego i rajątku

majątku w kraju i za granicą.
e rown ież wierzytelności pien iężne.

awne' w części B zaś informacje niejawne
oświadczenie oraz miejsca położenia

czĘŚc A

,,O4
(imion

po zapoznaniu z dnia 8 moządzle gminnym (Dz. lJ' z2OO1r. Nr 142, poz. 23, poz. 5g, Nr 113, poz. gg4, Nr 153, poz.1271 i Nr 214' art. 24h czam, ze posiadam wchodzące wskład małzensk ej lub sta ek odiębny:

t.

Zasoby pienięzne:
- srodki'pieniĘzne zgromadzone W walucie polskiej: ..///.e fu

papiery wartoŚciowe:



3. Gospodarstwo rolne:
-r,r

rodzaj gospodarstwa: ..'../(..ę'. *ry ....., powiezchnia:

o wartoŚci: .....

rodzĄ zabudowy. ..''

tytuł prawny: ..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci:

4. lnne nieruchomoŚci:
I

powierzchnia: ......i4.?..... @P/

tytuł prawny. ..

ilr.
1. Posiadam udziały W społkach handlowyeĘ z udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o udziałow w społce: ...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci. .

Posiadam udziały w innych społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow: ..'....

aV, oteilt
/

2



!v.
1' Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lubprzedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

.'rlrłP ob

V.

u.
1' Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (nale Ży podacformę prawną i przedmiot działalnoŚci).



2' Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (nalezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- wspolnie z innymi osobami ......

)
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: '/k4?:. e/eĘą

/

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): /łLłŁ ' ...&.v.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .. '. '

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..'..

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: '..4ł4?' ? ąę.'?
vilr. /
lnne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

/,ł4g oa
6fQ, il

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdow mechanicznych

naleŻy podac markę, modet i rok produkcji): ....0!łk....... ry
I
I



x.

Powyższe oświadczenie składam- świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 
-gi 

'zi kara pozbawienia wolności.


