
(miejscowoŚc)

osWlADczEN l E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana 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 przynależność poszczegolnych

składnik w majątkowych, dochodow i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku
objętego matże s ką wsp l nością 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.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z2OO1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, Nr 113, po2.984, Nr 1S3, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w
skład małzenskiej wspÓlnoŚci majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne] Nr r,* '1
- środ-ki'pieniĘzne zgromad zone w walucie polskiej: '''I._\.Ę... J'ci]' I]:

_ Środki

..----_--

papiery wartoŚciowe:

na kwotę:



It.

1. Dom o powierzcnni:N!Ę..QD'I]!(Y"2, o wartoŚci'..

tytuł prawny: .'

2. Mieszkanie o powierzchni: .. lr5 .. ffi', o wartoŚci: ....' 5qor..^.'

tytuł prawny: ..61achN8TH r'fl:f\*.qłn

3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstwa: ruĘ }w*'Y.. '.., powierzchnia:

o wartoŚci: '.'..

rodzal zabudowy: .....

tytuł prawny: ...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: .

4. lnne nieruchomoŚci:

powierzchnia: łttE' .D.ry..xrtY.''

tytuł prawny: .'

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

przedsiębiorcÓw, w ktorych uczestniczątakie osoby - naleŻy podac liczbę i emitenta udziałow:

t\ę 0OI]LŁY

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

-_Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. .'...

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

-:



tv.
I Posiadam akcje W społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub

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

n(i; )crl;ty

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10 % akĄi w społce: ......

:>
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości. .

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

l\ ] F DgTY L4 Y' '.

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

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, ktÓre podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

{vlE DoTYp;.y,

VI.
'l. Prowadzę działalnośc gospodarczą(naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

^- osobiście '.' r{ .\F DsH Ćł v

- wspolnie z innymi osobami ......

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



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

N)r DsYrz:{

- osobiŚcie .....

- wspolnie z innymi osobami ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: .

-_vil.

W społkach handlowych (nazwa,

Nlę Dgr\cŁY
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

''.:
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci:

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

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyŻe110.000 zł (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podać markę, model i rok produkcji):
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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 zdarzeniern, W jakiej wysokości):

. .

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

}tb'utł ł 9, o'{ a.o 4Ą v .
( miejscowośĆ' data)


