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oŚrvrłocZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy
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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kazdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać llnie dotYczvlI

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić prrynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.

oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

CzĘŚC A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z drua 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z200Ir. Nr 142,poz.!591 orazz200Żr. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr l53,
poz.I27l i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące
w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięme zgromadzone w walucie obcej: .....nue....d"ros.6

)

4.

5.

6.

na kwotę:



II.

1. Dom o powierzchni : .sł9 w*4*.7.ffi2, o wartości: .....nuf... deĄ ruĘrluł prawny:

rcdzaj zabudowy:
t5rtuł prawny:
Ztego $ufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. inne nieruchomości:

o wartości:

Ęrtuł prawny:

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _ naleĘ podać liczbęi emitenta udziałów:

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

akcje te stanowiąpakiet większy niż I0% akcji w spółce:

'' ::::::T :o''*' :'"":i :ł.Tó::13t$[Hł: :i:' ::::: : :::: : ::::::T::1]:

'-::::-*.":::*:i::fi*,J::HlT*L::*:-:illill :00

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych iub

:':::-:*:::: : :*" :ffi 
::ffi 

::1fi " --.....*:::.i* 

. : : : : . . . . . .

Ztego ty'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..rnł!P... 
%v



2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:.................

,Ywa n[rał" fA o, ,

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku w wysokości:

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, irnej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich rwiązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbycillw drodze przetargu _naleĘ podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : ................

f'}łg...'dp-*;sł%*.w-OO

vI.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą(na\eĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności) :

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zuządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

_ osobiście

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

W spółkach handlowych (nazwlsiedziba spółki ): ........nnrŁ? . ą%
- jestem członkiem zaruądu ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Ztego t)/tulu osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:....

vilt.

tx.

lub innej dziatalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

Skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o ooo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zlotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem,-w i'ariej rłłs6tóscif: ...........'-......._:.....

... ł}ł.ę...doĄ%

x.
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za pocianie nie_

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

....s*ędgxę.c},ł.-q.o.)....b,Q,.Q..lr,.p.9....'.,.
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