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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
2,
3.

4.
5.
6.

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

starannego

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypaclku zastosowania, nalezy
wpisać "nie dotyczy''.
Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ńa;ąilłu
o_|rj ętego małzeńską wspólnością maj
ątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierźytelnoici pieńięzne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświaclczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) .b

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja
)

Po Za?oznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
7200I r. Nr l42, Poz, 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, Poz, 1271 iNr 2l4, Poz. l806), zgoclnie z-art.24h tej ustawy oświaciczam,
ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stańowiące
moj majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie

polskiej:

śroclki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:
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II.

l. Donr o powierzchni
tytuł prawnr,

, .....,..,89............., .... lT2, o

wartości: ...t6..tiQO

........rri*rd.

2. Mieszkanie o powierzchni:

.'nŃ..,&Ęł4łt", In', o wartości:

(\ (

tytuł prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne:
,

rodzaj gospodarstwu, .....r.'Cn0,.

powierzchniu, ....018,!...Ln

w wysokoś
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tytuł prawny:
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IIl.
zudziałemgminnych osób prawnych lub
_ńa|ezy podać liczbę i emitenta udziałów:
przedsiębiorców, w kiorych uczestniczi takie osoby

1. posiadam udziały w społkach handlowych

udziały te stanowią pal<iet

;;;"

większy niż 10oń udziałów w spółce: .....rh!""

"r,r*,rr,.rn(ęłam)

w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci:
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(d

podaó liczbę iemitęnta udziałów:
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych -należy
ntŁ....{trń].,Qdar{1,
,l
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ci:
tegotytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokoś
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IV.
1. Posiadam akcje

w

społkaclr handlowych

z

przedsięb iorców, w l<tórycl-r uczestniczą takie osoby

udziałem grninnych osób prawnych lub
- należy podać liczbę i emitenta akcji:

nlĘ, dok(ł,,l
akcje te stanowią pakiet większy niż l0 oń akcjiw spółce: ..,...

.!1ń.,.dafuo"ł
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl: ........,.,..
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:,,....,.,...,....

Z

tego tytLrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokoś"i, ...tLŁ...d§W

Nab5'łem(arn) /nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do .iego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od korlunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciLl w drodze przetargu * należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo : .,...............

*

dt*1

podać forrnę prawną i przedmiot działalności)
:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........,.
2. ZarządzaLn działalnościągospodarcząlubjestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):.............,

- wspolnie z innymi

osobami hf,

Z

tego tyttrłu osiągnąłem(ęłanr) w roku rrbiegłym doclrod w wysokości:
,,..,..

fufł...0!C.1;,,łrlą.
AI

\l \
(rlazwa.tsiedziba
siedziba spółki): """"",tlrŁdd"\ł"ll
ych (nazwa,
W społkach handlowyclr
0 ć
VlL

ci:
Ztegotytułrr osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:

Ix.
składniki mięnia ruchomego

ltrb
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innej działalnościzarobkowej iub

zajęó,

wartości pclwyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podać markę, model i rokprodukcji): """, ", "
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X.

zaciryntęte kredyty ipożycz\<t
Zobowtązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych,w tym
z jakim zdarzentęm, w jakiej
oraz warunki na jakich zostaĘ udzięlone (wobec kogo, w nviąz)*l
wysokości):
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PowYzsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), tż na podstawie arL. ż33 1 Kodeksu karnego za
§
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.
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