
?11? .-tlr_ i il&U c;

OSWIADCZENIE 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, należy
wpisać "nie doĘvcąv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczegóInych
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 majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie or^z miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, niżej pod p isany (a), . .ł.D.*i.,9. Ł.A. (.... ł,A.t{.0.0i..... ...

i iririona i rlazwisko oraz rlazwisko rodorłe .;

( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym (Dz,U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591; oraz z ż002 r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1l3, poz.984, Nr
153, poz.lż7l i Nr 214. poz.1806), zgodnię z aft. ż4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
rł,chodzące w s|<ład małzeńskiej wspólności majątl<owej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

- środki pienięzne zgrolnadzone w walucie obcej: ...{.|ł(.....PiaĘłP^(

na kwotę:



o *uńo"S.i, ....t..69a

głym przychod i dochód w wysokoSci: łtS',Ę"""",

poWlerzcnnla: ...........

tytuł prawny:

III.

l, Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałęm gminnych osob prawnych lub

przedsiębiorców, w kiórych uczestniczątakie osoby - na\eży podać liczbę i emitenta udziałów:

......................'............Ąę....'.'ęóhi.Ń)§n...
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłyrn doclrod w wysok"ś;i,rr.,ł'0 ń;,alffi

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych zudziałęm gmirrnych osób prawnych lub

:::|",|,'* 
: T":": ::T;::ffiifi,_ :::ii :"i- 
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akcje te Stanowią pakiet większy niż |0oń akcji w spółce: ......(y!.Ą,Ł...,.0ł.o.tlc1



V.

Nabl'łem(arn) ( nabYł mój rnałzonek, z wyłączenieIn mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państlva, innej państwowe.j osoby 

'prawnej, 
.;Jdnostek 

-rurnoirądu

terYtorialnego, ich związkow lub od konrunalnej osoby prawnej naŚtępujące mienie, które podlegało
zbyciLr w drodze przetargu _ należy podaó opis mienia i datę nabyciu,'oł kogo : ....,...,.,.....

ż;;;; ;r;;;;;il;;i;;i;i;;; Ht-;,f;;Ti**m;;; il;k;ś;i, rnłi,_.LŃł"""""t",

jestern członkiem ;; il;;;;;;j'i; ki;;;j,,,{ńe......*o.Ą.vr4.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): --rY]iŁ..,.,-ńIi|urł.....,,......,.....""",l"",i""

VI.

vII.



VIII.

Inne dochody osiągane z tytuŁu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęĆ,

Ix.

Składniki mienia ruchomego o waftości powyzej l0 000 złotych (w przypadku Pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji ): .....,.,..

, , ...,Ch(via[g*,:., AAó§,. 'ło:aiż ,d , . ,., .. ,, ..,. .

x.

Zobowiązania pienięzne o waftości powyzej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredytY i poŻYczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenięm, w jakiej



Por,vyzsze oświadczenie sl<ładanr świadomy (a), iż na podstawie art.233 § l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi l<ara pozbawienia rvolności.


