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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
l' Osoba skladająca oŚwiadczenie oborł'iązana jest rlo zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnieniakażdej z rubryk.

JeŻe,li PoszczegÓIne rubrYki nie znajdują w konkretnl,m przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy,,.Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana 1est olłresllr przynależność pos)czególnych skladnikówmajątkowYch, dochodów i zobolviązań do mająiku odrębnego l majątku objętego małżeńską wspólnościąmajątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy, majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obej m uje również łvieriytelnolci plenięzne.W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz m-iejsca polożenia nieruchomości.
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środki pienięźlre zgrolnadzolle w walucie polskie.j :... ,," f { i;, Dłł|*r {ź {

(nle.jsce żatludnienla. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z c]nia 8 nlarca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ, z200l r.Nr 142.
Poz, l59l oraz z2002 r, Nr 23. poz,. )20. nr 62, poz,- 558, Nr 1l3, poz. 984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz.l806), zgodnię z art,24h te1 uStaWY oślviadczanl, ze posiadanr *.hodrą." rł,skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zascby pienięzne:

środki pienięzne zgromadzone lł, rvalucie obcej .. .,:{ł.ł§........{}_y: T.{ r_ł r:

papiery rł,afiościowę

...... na kwotę:



udziały te stanowią pakiet większy niż ] 0 Vn udziałow w spółce: .......ł.(.r..€. aąr-/Ćł l

Ztego §'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...ł./..{.....'O.d.7{ą.ł ?
Ż. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych naleĄ podaó |iczbę i ęmitenta

udziałów:....

,ryi; aę7lcł./.
Ztegorfułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości, .r/l./ }Srrre.{



IV.
l' Posiadam , akcje w sPółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub,Przedsiębiorców, w którYch uczestniczą takie osobv - 1-1ależy po<lać liczbę i emitentaakcj i:... "......

/r€* o€7-{ęg {_

Ztego łrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i, .trł.F-....ae:*€/

2, Posiadam akcje w innYch spółkaclr handlowych - naleĘpodać liczbę i emitenta akcji:

v.
NabYłem (am) (nabYŁ -oj małzonek, z wyłączeniem mien_ia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Pańsiwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu teryĄorialnego,ich związków lub od komunalnej o9Óuy prawnej nurtępu;ą"" mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu - naleĄ podać opis mienia i datę nabyciu, oó kogo,

., .., ..{-r. {, .,2ęł 7/.qł {

Vl.
l ' Prolvadzę działalnoŚĆ gosPoda rczą (naleĘ podac formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z irrnymi osobami ...............,Ę! .€......Oęr+?4 (



Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

,.r. !,..6,..,. D.a Z{. ć.e (. ... " ..

ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej
działalności (naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami ...............ł7_1..€...,..Uę / .{.#.f.

Ztego§Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc i: ..ł{,/..€... D§{Ur

.,:-l.............

vII.

W spółkach handlowych (nazw a,siedziba spółki): .......tą. €..,...a.ę,T?ę..ł .q_ ..

, Jestem członkiem zarządu(od kiedy): ...... ..,... ,.r/t..i" ...e.P.7..{ęł .r'

: ,i>.^:*r- .ł,-/

- .;estem członkiem komisji rewizy3nej (od kiedy): ..ł.|?...aę.rr- €4..{

Ztego§Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i, t/.l{_,..O.ę.r-ręe /

VIlI.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lirb innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniern



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wafiości powyźej 10.000 zl (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĄ podać markę, rnodel i rok produkcji):

::, y'65pa

x.

Zobowięania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w Ęm zacirynięte kredyty i poĄczki oraz
warunki, na .jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzentem, w jakiej
wysokości):

::
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CZESC R

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karneEoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara po.oawienia wolności.
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