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oŚwlnoczEN I E MAJĄTKoWE
radnego gminy

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

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

wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określiÓ przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja nizej podpisany(a), ..

d-s

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca '1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz.55B, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz' 1806), zgodnie z art, 24h lej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małŻeńskiejwspolnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:.



3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstw.,'d' łoĄł7 powierzchnia:. . ......

Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych
przedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczątakie osoby _ naleŻy podac liczbę

/tLb

udziały te stanowią pakiet większy niz 10 % udziałÓw w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .'. ......'....''

udziały w innych społkach handlowych _naleŻy podać liczbę i emitenta udziałÓw: .....

c

o wańości. ... ....4/ł.'.Q .ę/p,hwłt/

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: ......'....'..'..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychod i dochÓd w wysokości. .. ...........'.. . '....'.

4. lnne nieruchomości.

powiezchnia: ....

o wańoŚci:

ilt.
1 osób prawnych lub

i emitenta udziałow:

\,



Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości' ....4łŁ...' ń-ą\

lv.
1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

pzedsiębiorcow, W ktorych uczestniczątakie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcjl.

lE Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci' '.,e:ę

2' Posiadam akc1e w innych społkach handlowych _naleŻypodaÓ liczbę iemitenta akcji: . u.?''''ę. +"
/

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek,zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze
pzetargu - nalezy podac opis mienia i datę nabycia od kogo:

U

vt.
1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności): ..........

- wspolnie z innymi osobami . Ą4.?'.'. d"ę+v



2.

działalnoŚci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności

osobiŚcie 4/r(b oto

wspólnie z innymi osobami ....

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki)

jestem członkiem zarządu (od kiedy) o_

podaniem

tx.

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



Zobowięania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki' na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):

*4?

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawle ań'' 233 $ 'l Kodeksu karnego
za @anie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

( miejscowość, data)


