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ADCZENIE MA.'ĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
l' Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zupełnego w,ypelnieniakaźdej z rubryk.
2.
3.

4.
5.
ó.

JeŻeli Poszczególne rutlrYki nie znajdują w konkretnl,m przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy.,.osoba skladająca oŚwiadczenie oLo*iązana jest określić przynależność poszczególnych składnikórł,majątkowYch, dochodólł' i zobowiązań ao mająiku odrębnego i ńajątku objętego małżeńską współnościąmajątkową,
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowvm ot ..1'nr1. również wierzytelno3ci pienięzne.W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jalłne. rv części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(mie.lsce zatludnlenia. slanorvisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z <]nia 8 nlarca ]990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r. Nr ],tr2.poz. l591 orazz2002 r.Nr23.poz.220.nr62.ptlz,,5_58"Nrll3,poz.984,Nr153.poz. l271 iNr214.poz.1806), zgodnję z ar'. 24h tej ustawy oświacjczaln. ze posiaclam *ihodrą." rv skład małźeńskiej wspólnose imajątkowej lub stanowiące mó_j maiąiek odl.ębnr,:

I.
Zascby pienięzne:

- środki pienięzne zgroInadzolle rł,rł,alucie polskiej
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paplery rvartościclwe

na kwotę: ....



Ę.tuł prawny , (W.|.!BJ(nOiC'

2. Mięszkanie o polvierzchni:

tlłuł prawny: ....._................

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarsfw 
^, 

............ /1/ł:e.

o wartości: (lrlrl'e

rodzalzabudorł,y: .. . n44'9 WO|,

ĘĄuł prawny: ................. {lLA. e
Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ,......... . .

/h/,e obfuqa, J)

Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podac liczbę i emitenta udziałów:

u/_e

Iiczbę i emitenta



Iv"
l. Posiadam. akcje

przedsiębiorców,
akcj i:... "

spółkach handlowych z
których uczestniczą takie

udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby - naleĄ podac liczbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet rł,iększy niż 10 oń akcji w spółce: .ftr(.r€.

ztego §tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.

(tn/'e to.rtłcu./JJ

V.

z tego ĄĄufu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wvsokości:

działalnośc gospodarczą (należy ac formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście

NabYłem (am) (nabYł_ mój lnałzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Pańsirł'a. innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu teryĄorialnego,ich związkow lub od komunalnej oróuy prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu rł,drodzeprzetargu * naleĄ podać opis mienia i datę nabyciu, oó toio,

nu:€_

VI.
1. Prowadzę

- wspólnie z irrnymi osobami /YŻ.V



Z tego §,tułu osiągnąłem(ęłam) w. roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

lue Ńftlclł(JJ
ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub .jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac 1brmę prawną i przedmiot działatności):

wspólnie z innymi osobami {W'L.

Ztego tlĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ................

/l//v dolła,ąJJ
VII.

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ruV abfrcgt

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ł.r..|Y iln/ Y

Ztego§Ąułu osiąnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochorl w wysokośc 
', 
....4e. ilOQCU

JJ/

r"""""""""""""



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 zł {w prrypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ............

x.

Zobowięarlia pieniężne o wartości powyzej 10.000 zł,
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo,
wysokości):

w tym zacirynięte kredfy i poĄczki oraz
w związku z jakim zd,arzeniem, w jakiej
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CZĘSC B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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