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osWlADczE N l E MAJĄTKoWE
radnego gminy

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

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

wpisać ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależność poszczegolnych

składnikow majątkowych, dochodow i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku
objętego małże ską ws po l nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje r wnież wiezytelności 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.
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pozapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 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. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małzenskiej wspolnoŚci majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
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2' Posiadam udziały w innych społkach handlowych _ nalezy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: .f! .ę''L'....d.oł7..ę? ? .

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

przedsiębiorcow, w ktorych uczestniczą takie osoby _ naleŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji:
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: . ..{l't.ł-. .eL 
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Posiadam akcje w innych społkach handlowych - naleŻy podac liczbę i emitenta akcji:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod wwysokoŚci' . ffi.'{''(,... eh łv a7

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, zwyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pa stwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samoządu 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:

.t7.{e. a{* {Eł.{.e.v
t!

vt.
1. Prowadzę działalnosć gospodarczą (naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalnosci):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: . {.łM' 
"k.tp."72' Zaządzarn działalnoscią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalnosci(nalezypodacformępraWnąipzedmiotdziałalnosci):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: . ł? ł'ć, '"a, i ,r.-r.:;,
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lnne dochody osiąganeztytułu zatrudnienia lub innej działalnosci zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:
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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):
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotnoSci.
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Stwierdzam zgodnoŚ z oryginałem


