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składaJ ącego
n1eruchomości.

oświadĆzenie mlel6cu Po1oźenia

czĘść A

Ja, niże]

po zapoznaniu się Ź przepisami usta1ły z dnia 8 nalca 199o r.
o Śamorza-dzie gminn}m (DŻ. v' z 2aa! r. Nr 142. Doz. 1591 oraŻ
z 2AA2 r. Nr 23, poz. 22A, Nr 62t poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
1s3, paz. 1271 i l'1r 21-4] paz, 1806) , Żgodnie z arL. 24:r' xe)
ustawy oświadczam, że posiadem wchodzące w Śkład ma1żeńskiej
r','spólĄości majątkowej lub stanowiące mój majątek odrebny:

u!:odzony (a)

,4t/
oswIADcZENIE l'1,ĄJĄTKowE

radnego gminv
? '/(.ł,.! (|o9'1(' . ' dr.ia

{miej scowość)
Uwaga:
1. osoba EkladająĆa oświadcżenie obo$liązana jeśt do 

'godnegoz pfawdą, 6tarannegio i zupe1nego w}?elnienia każdej z rubryk.
2.,Jeźe7\ poszczegó1ne ru5ryki nie znajdują w konkletn}'n

przypadku ŻaBtoBowania' należy wpiśaó ''nie dotyĆzy .
3. o6oba 6kladająca oświadcŻellle olo*r-liina__JEEt okreś11ć

przy$aleźnośó posżczegó1nych 6kładników [lajątkowych' dochodów
i zobowjązań do Elajątku odrębnego 1 trlajątku objętego malźeńEką
wBPó]"nością majątkową.

4' ośwladczenie o sEanie maj ątko&1.h doŁyczy ttlająEku v'
i ża granicą '5. ośv'iadĆzenie stsanie Inalątkowym obejmuj e
wle!zyŁelności pienieżne.

6. w części. A oświadczenla zawarte Bą inforńaćje j a\ł't1e ' v7Ćzęści
B zaś informecj e niejaw:1e doEyĆzące adreśu zeĘriegzkaĘj.a

o:uiadczeĘ1e ajątkoHe



r.
zasoby pieniężne:

środki pieniiżne 2gromadzone w

- papiery wartościo\'e :

na kwoLę |

II.
1.

2.

3.

w roku ubiegł}m przychód

../.r...t/...

./././.ź?9.źt.' (. .

; 'o'/'łp' hĄ-/.

tyLr.!ł
.'.' *... '. ' Ż a'k lą.sr-lo'i r. '

os!iadczenie m. jątkowe



III.
1. !oŚiadam ud2iały w spółkach handlo!łych z udzja}em gmrnnyclr

osób ptalvnych 1ub pr zedŚ i ebiorców r w których uc2esi:niczą
takie osoby _ na1eŹy podać 1iczbę i emiŁe:lta udu iałów:

z tegc tyiułu
lrYsokości: ....

roku ubieg}}m dochód

TV-
1. pcsjadam akc]e vn spótkach hani1owych Ż udzia}em qninnych osób

prawnych lub przeds i ębi orców, w których uczestniczą Łakie
os:by - nale-y podac lic?pe _ erlEenla akcii:

.... t..... /. .1....
4lc''o't'łt"" ''/ "/

.k;j. ;; =;".;;i ' ;;k-;; ;i_^;;; ,(" ior' ",:,,'ił ';p;'."; . :..

z Łego ŁyŁułu osiągną}em (ęła:n) w roku ubieqł],m dochód
w Ęlsokosci: .....''..z /.'....-././.

'. LL'!..'.'' Lł'ł./..ł./. l'''''''.
2. Posiadam akcje w innych epó\kacd hay'arowyctr na19zy oodać

]rcŻb' 1 emiŁenca akc]i: .. I..-''.''

Naby}eń (am) (nabył mój ma]żonek. u' wT}ączeniem nrienia
przynaLeżnego do jego majątku odrębnego) od skarbu PańsŁl./a, innej
państwowej osoby prawnej, jednoEtek samor2ądu teryŁoria1nego, ich
z\riąŻk'ów 1ub od komuna]nej osoby prawnej następuj ące mienie,

oś\łiadcu enie maj ątkowe



które pod1egało 2b
mienia j. date nabyc

przefargu _ na]eży podać opisyciu w
1a, od
")/'
'./(t/.'.

vr.
a-

I
prowaduę dz1ała1ność gospodafczą (naIeży podać formę prawną
i przedmiot d2iatalności)

z tego tytułu osiągnąłem (ę}am) w roku ubiegł}m przychód
i dochód w wysokości I

1ub
przedstawicie1em pełnomocnikiem takiej dzia}aIności

w wysokości: . '"' r;, ' .,.l./.^ł .

''''/'LI( 'Q{{/'s tYl
vrr. / /
W spólkach hand'] o^l'/c} 'nazwa, siedŻ'17a spól:<r) , .

2. zatządzafrl dzia}a1nością gospodarcŻą j estem
(na1eży

z tego tytułu osiagnąłem (ę}am) 'w roku ubiegłym dochód

_ jeŚtem ĆŻ}onkiem rady nadŻorcŻej (od kiedy) :

- jestem cŻlonkiem komisji rewiŻyjnej (od kiedy) :

z tego lytułu osią9nąłem (ęłam) rołu u1]iegł}'m dochód
w wysokości;

oświadĆzenie mai.ikÓwe



VIII.
Inne dochody osiągane Ż tyt'u}u zaŁrudnienia iub inne]
dzia}a1ności 2arobkowej lub zajęć, z podanień kwoE uzyŚki'{anych

TX-
składniki m!enia
(w przlTadku poj az

ruchomego o WarŁości powyżej Io. ooo
dów mechan1cznYch na1eży podać markę,

z łoiych
model

i rok produkcj i ) :

........J.
' dv.":1' ' '/. :łź'':-ł-
'r'łJ -.iĄ z71. .

'' 
. 2')?.:. ł. '.
z.2i€.ł"..."

. z:1)ź.'!:12':

x.
Zobowiązania pieniężĄe
zacią9nięte kredyŁy i
udzielone (wobec kogo,

o warŁości połYŹej 10.000 żłotych, w t}m
pożycŻki oraz warunki, na jakich Żosta]y
w złviązku 2 jakim zdarzeniem, w iakiej

wysokoś ci ) ;

. - - '. . . .<: Ś" l<r /..:'/.1" .s''.:'.) 11 .\"r,l,r', /'e' lł'l ,

oświadĆzenie najątkoHe



ł

PawżsŻe oświadczenie składam śwladomy(a), iż na podśŁawlJ
art. 233 S 1 (odeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zaŁajenie prawdy 9ro2i kara pozbawienia wolności.

G.,ń"r<.ź2'12 2ą.1ą
(miej scowość, dara)

7/,,-12*u- ^",/" " i"*"i"i "' "'

oświadcŻenie mająlkowe


