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OSWIADCZEI\IE MAJĄTKOWE
radnego gminy

tłly ł/.u.*. u.,ą y.N., dni/..Ł p,.ą, ł,ą ?

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 korrkretnym przypadku zastosowania, na|eŻY

wpisać "nie doĘcąy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnych
składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie maiątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
do§czące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia

nieruchomości.

CZĘSC A

urodzony (a) ..0ł.,. Q. ł..,,t.§6,ł,
1 inriona i nazwisko oraz nazwisko rodowe.)

...... \Ą ..........,,... L.ą.ą.t.^!,

&.Fn'r
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnyrn (Dz.U.
zż0O1r.Nr142,poz.l591 ;orazzż002 r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,Poz.984,Nr
l53, poz.1271 i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art. ż4h te.j ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchodzące w sl<ład rnałzeńskiej wspolrrości rnajątl<owe.| lLrb stariowiące moj Inajątek odrębny:

- papiery wartościowe:



[.

l. Dom o powierzchnt :

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkaclr handlow,ych zvdziałem grninnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie,ogoby _ należy podać liczbę iemitenta udziałów:

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem grninnych osób prawnych lub

zj,
2.Ł
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ppolce:

t"ft^ ; ;i,"r"s.i, ńl .ł"ł_rrl:::: :: :::::::i:::::: 
*:::::] :"':i;;w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym



2. Posiadarn akcje w innych społl<ach handlowych -rnależy podac liczbę i emitenta akcji:,,,..............
...,..,.......m. e......* ł1 u144a,/

:::::*:]:::]*:-,:-:::::]- ::łv|o"E\,r§i::,"::::::],,,

V.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonel<, z wyłączenienr mienia pruyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowe.| osoby prawnej. jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiękow lub od komurralnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
zbyciu w drodze przetargu - nale

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ...,....,,,...,.......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmjot działalności): ,.,,..... ....

VI.

Vil.

W spółkach harrdlowych (nazwa,siedziba społl<i 1: ....,..lI|?.Ż.

jestem członkiem ;y ;;;;;;;;; i; ki'"aili,,',,',.'.,',.'.,m..Ę d- /ł %:tr

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ";i"głń J;;hil; ;;r"r"S.i, ..Ż_U -dłh""",{



WII.

lub innej zarobkowej lub zajęć,

Ix.

złotych (w przypadku pojazdów

X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym
oraz warunki, na jakich zostały udzielorre (woPecrkogo, w związku

zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdarzeniem, w jakiej

:::::::::] ,, ,_ ____: 'ai.'d'ł,T



Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie aft.233 §za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groriku.u pozbawienia wolności.

a/P..łu ę./. l1 .....ł.,ł,. Q..ł, łł.:,t ł
( miejscowośc, data )

l Kodeksu karnego


