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o WlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
',. osoba składająca oświadczenle obow!ązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisać ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoś poszczeg lnych

składnik w majątkowych, dochodow i zobowiązan do majątku odrębnego l majątłu
objętego małże s ką ws polnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje r wnieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

tanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z2OO1
r' Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz' 22O, nr 62, poz' 558, Nr 113, poz. 

-oał, 
Nr 'l53, poz.

1271 i Nr 2'14, poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małzenskiej wspolnoŚci majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: Ń łc ..pos'.(.lł'D l}m



2. Mieszkanie o powierzchni: . .''.'ffiZ, o WartoŚci: ....'

tytuł prawny: .'

3. Gospodarstwo rolne:

""'-' ' "'f

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

4. lnne nieruchomoŚci.

til.
1' Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaÓ liczbę i emitenta udziałow:

)l, tE h 14 r:Lr4

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



IV.
1. Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczą takie osoby - naleŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji:

2' Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod ' -r;;;;' * ; ,:|,l ).r|r,

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek,zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
przetargu _ naleŻy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę działalnośĆ gospodarczą (naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalności): . A(.('

. '|T'ł.e"9]'.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod w wysokoŚci: . .'Nlr..''. CL1



2' Zarządzam działalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- wspolnie z innymi osobami .....N. LL......D.CTU.I ?-

vil.

-jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):*;;.;.;;;

VIII.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z podaniem

tx.

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



x.

Zobowiązania pienięzne o wartoŚci powyzej 10'000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenieffi, W jakiej wysokoŚci):

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

(podpis)


