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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy, wpisać ,,nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odręŁrnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkołł,ym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zarł,arte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące aclresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

(mie.1sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawv z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z200l r.Nr 142,
Poz. 159l oraz z 2002 r. Nr 23. poz, 220, nr 62, poz.558, Nr 1 13, poz. 984, Nr 1 53, poz. 1271 i Nr 214, poz.
l806), zgodnię z art.24h te_j usta\Ąry oświadczam, ze posiadarrr wchodzące w skład rnałźeńskiej ivspólności
majątkowej lub stanowiące rnój rna;ątek odrębny:
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2. Mieszkanie o porvierzchni: .......... m2. o wartości:

3. Gospodarstwo rolne:
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r-ldziały te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałow w spółce

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w w-ysokości: ................

Posiadam udziały w innych spółkaclr handlowych naleĄ podaó liczbę i emitenta
udziałów:...
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III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eĘ podać liczbę i emitęnta udziałów:
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1. Posiadam. akcje w

przedsiębiorców, w
spółkach handlowych z

których uczestniczą takie
udziałem gminnych osób prawnych Iub
osoby * nalez1,, podac liczbę i emitentaakcj i:... ".... "....,..

akcje te stanowią pakiet większy niz

Ztego tlĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i, . ,ł2H..',.. qbę 
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Posiadam akcje w irrnYch spółkach handlowych - naleĘpodać liczbę i emitenta akcji:
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Ztego §Ąufu osiągrrąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ł.13..V........,.{.(a-tą Yłł./r
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NabYłem (am) (nabYł_ 

'oj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Pańsiwa, innej palistwo*ejosoby prawnej, jednostki samorządu terl.torialnego.ich związków lub od komunalnej oróuy prawnej następuJące mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu -naleĘ podać opis mienia iditę nabyciu, oa foio,

gospodarczą (należv poclać fo*ę prawną i przedmiot działalności);
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Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
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2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej
działalności (naleĄ podać lbrmę prawną i przedmiot działalności):
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VII.

W spółkach handlowych (nazwa,siedziba spółki): M.'e ilrY 
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jestem członkiem zarządu(od kiedy): /(hV ?ełał,lł
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....,../e{Ź ńnf*r

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): eX.lł, 
'bę ry

Z tegotlĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokośc i, hj.f ' dr€ a '%
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działainości zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego ĘĄułu:



Ix.

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

Zobowiązania Pienięzne o wartości powyźej 10.000 zł, w §im zaciąnięte kredyfy i pożyczki oraz'V warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w rwiązku i 3uti,r-, .iuir"ni"^, w jakiej
wysokości):
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CZĘSC B

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karneEoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara porn"*i"nia wolności.
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