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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2.
3.

4.
5.
6.

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania , należy wpisać !,nie dotyczy,,:Osoba składająca oświadczenie obowiązana 1Óst 
- 
ot.eSlie przynależnośĆ po*.".eoinr;h składnłkówmajątkowYch, dochodów i zobowiązań do mająiku odrębnego i ńajątku objętego -;ł;;.ką wspóInościąmajątkową.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie *ujątkorny- 

"u.jr""i. .8ini.z wierzytelności pieniężne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawpe dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejśca polożenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Janiżejpodpisan} <u>,.,.....,Er{o Q : d, /fr7ł łĆ*
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Po łaPÓaianiu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmimym (Dz. U. z2001r. Nr 142,
Poz,_.1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220,nr 62,poz.558, Nr l13, poz. ssąlNr rŚ:, por. izzt i N, 214,poz,,
1806), zgodnie z art.24h tej.ustawy oświadczam, źe posiadam wchodząće w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.
Zasoby pieniężne:

- środki pienięzne zgromadzone
'ć 
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- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:..,,,....k-'ś.... ...,.ń..ź Z
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3. Gospodarstwo rolne:
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Ztego§rtułu Osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokośc i: ...*,.'.* ę( 4,.,/

4. Inne nieruchomości:
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udziaĘ te stanowiąpakiet większy niż I0 oń udziałow w spółce: .4:: ńł,""""""l",

Ztego§/rułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i: ......**,'.r... ć.4.

2, Posiadam ldziaĘ w innych spółkach handlowych -, naleĘ podaó liczbę i emitenta
udziałów:...

, . ,,..*:: : ,:.L,.*,, ."""1"","",/

Ztego tlłułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,..



Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach

przedsiębiorców, w których
handlowych z udzińem

uczestniczą takie osoby -

-|l

gminnych osób prawnych 1ub

naleĘ podać liczbę i emitęnta

ł",ł, {^+<=?.

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10 % akcjiw spółce: .!......................

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych -na|eĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

Ztego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochócl w wysokości:

v.
Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z wyłączenięm mienia prrynależnego do jego majątku
odiębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,
ich nłiąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze

,źn-,c. e4=
/

przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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vI.
1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami Ąki *..,....*.6..fo.,m
/
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Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam)

.... ;............,.,.,.y43J *.,........ aĆr.
roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalnoŚci (naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście ...................łęa..'..* . ., €6..łł..*r.r,/

- wspólnie z innymi osobami

Ztego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:4ą
WL

W spółkach handlowych (naz,Na, siedziba spółki): ........,/.k:

j estem członkiem zarządu (od kiedy) : .,..,...ł"4?.ł.. <..€ oLh-ll/

ZtegoĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ...frr:s.|a { ł V

zarobkowej lub zajęć, z podaniem

.,r'(.e



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĘ podaó markę, model i rok produkcji): ..........,.

x.

Zobowięartia pieniężne o wartości powyżej 10.000 zŁ, w Ęm zaciagnięte kredyry i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzęniem, w jakiej
wysokości):

o6h7*?...ś-
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część n

!_onnVl"r9 oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy giózi kara jrozuawieni" *"ńs'"i '--
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