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OSWIAD CZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nalezY
wpisać "nie dołcąv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżnoŚĆ poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4, Oświadczenie o stanie majątkowym do§czy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowvm obejmuje również wierzytelności pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zalvarte są informacje jawne,lv części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia
nieruchomości.

CZĘSC A

Ja, nlże.i G*

r-:.*ąl*" \ł. ...ilł.u,! ę]1,1A
.V.Vł.. - G..c 

{.ool 
c"L,, łLrł s

( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie grninnym (Dz.U,

z ż0O1 r. Nr 142, poz.1591; oraz z żOOż r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr l 1 3, poz. 984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art, 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasobypienięzne: ,   , (
- środki pienięznp zgrglnaĘo{re \\Ąalucie polskie.i, ..,, h,J. *,rPł..t*-1.....l,
..................g]/keł..dln.Y.|.|!..,. ł11vl.U*l J I.
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Zasoby pienięzne:

papiery wartościowe:

na kwotę:



II.

o warlości:

ilI.

l. posiadam udziały w spółkach lrandlowych zudziałęm gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w l<iorych uczestniczątakie osoby; 
1ldi7zv 

podać ticzbę i emitenta udziałów:

U

2. Posiadam



ż. liczbę i emitenta

v,

NabYłem(am) ( nabYł nrój małzonek, z wyłączeniem mienia pruynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, 1Janostek 

-ru*oirąd,
terYtorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawne.i następująie niienie, które podlegało

v,ł,

VI.

2. zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
działalności (należy podac fonnę prawną i przedrniot działalności):

pełnomocnikiem takiej

- osobiście ,......,,....{,wl.k,...U.C-n.gł(ł*u*l .

- wspólnie z inrrynri osobanri ...K§. kP.:łt.ęłl.ł. W
Z tego tytLrłu osiągrrąłer, i(ęłarn)

VII.

W spółkach handlowych (llazwa, siedziba spółki ):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......:=-a.,...

jesterrr członkiem komisji rewizyjnej (od l<iedy): ....--._-
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Składniki nrienia ruchomego o warlości powyzej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rol< prodrrkc.ji ):

''..'...........',,,,,,,,,,,,,,ir"'ii-,#.'#&'r:ł",#' W ffiOV:::

X.

Zobowiązarria pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym
oraz warunki, na jakich zostały udlielone, (wobgc kogo, w związk

zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdarzenięm, w jakiejoraz \Ąarunkl. na ;aklch zostaly ud4ielone, (wobęc kogo. w związku

-:::]:::::] . , :*Ł trouetł,LgLć1.....,.....(ł.....



PowYzsze oŚwiadczenie sl<ładam świadorny (a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi l<ara pozbawienia wolności.
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