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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo
2.

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

starannego

JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy
wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. o ślviadczeniemaj ątkowe ob ej muj e równie ż w ier zyte|ności p ieniężn e.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotYczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
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( nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

Po Za?oznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U.
zŻ00I r. Nr l42, poz. 1597 oraz zż002 r. Nr 23, poz,2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr l13, poz.984,
Nr 153, Poz. I27I i Nr 214,poz. 1806), zgodrrie z aft.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięzne:
- środki pieniizne zgromadzone w walucie

polskiej:

...lY.r,,....,Co\aar

- środki pienięzne zgromaclzone rv walucie obcej: ........,,.......nl,ę .

na kwotę:

...,.C{Ctó.r"d

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

Z

tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn o'.rr8nóO i dochód w wysokoś.i, .0.i9....0Ęl'ł

4. Innę nieruchomości:
powierzchnla : .......,.....lit\C.........,d

o warlości :,.......,.....,..ntr,.. ..,r"!o1.5l?}

tytuł prawny:,.....,,.....,lt!.L

llt.
l. Posiadam

utdziały w społkach handlowyclr

z udziałęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby

Z

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Jd

tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś.i, ....ili.g.....dQt\.ę.ł.ł........

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych

z

-

te1o

łtułu":]:::':-:::'] -

-należy podać liczbę iemitenta udziałów:
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IV.
1, Posiaclam akcje

W

społkach hancilowyclr

z

Przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby

,

,,

utlztałęm gminnych osob prawnych lub
- należy podać liczbę i emitenta akcji:

,{!ti_ g,IĄę?,

akcje te stanowią pakiet większy niż l0 % akcjiw

spółce: nl-q

......,d0lvg

il '1,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym clochod w wysokości: .......,...,.
.,,...,,,,..,...,n,g ..,.,,..§lłf.,'eav

§[

V.

NabYłern(am) /nabYł moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, j-ednostki -rurnoirądu
terYtorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nurięp.,1ą.. mienie, ktore podlegało
zbyciu w drodzę przetargtr - należy podać opis nienia i clatę nabycia, oó kogo : ................,

VI.
1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (rralezy podać formę prawną i przedrniot
działalności)
:

- wspolnie z innymi

osobami

.....,,,,........,.l'!.l{

obtlee g

o.iągnii.-i;ili ;;"il,Ji"gń;.|r.r.oJl J;.hil; il;;k;;;i, ni?" ..óUfiąf
Ż, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej '
Z

tego tytułu

działalności(naleĘ podać formę prawną iprzedmiot działalności):....,...,.,...

- wspolrrie z

innyrni osobami
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,.......,.............,..,......,.

J

....ł(_{,...,....rP!P.łuę".*

vll.

j

estem członkiem racly rradzo r czej

(o

d ki

ptĄ*T

fie

jestem członkiem zarządu (od lcied,v):

ecty) :

jestem członkienr komisji rewizyjnej (oct

d

...,....,..$l,(

kierly):...........nr.ę,,

Ą*rł

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .,,....|l!i9.

Ą"T

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnięnia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zl<ażdego tytułu:

Ąełnl*
Ix.
Składniki mienia ruchomego

o

dq .,,3,{,

5.ul:Jr}łr*..,.żol,fn,

wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac markę, model i rok produkcji): .......,.

,ło.. ..

Fr§r

..,łł6..ĘLx ..,,vo,k.../..1..,l....

,hq.v.Ło..łć.,.....§pp.,.ł.0..2i......,..

x.
Zobowlązania pienięznę o wartości powyzej 10,000 złotych, w tym zactągnlęte kredyty i pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

PowYzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. ż33 1 Kodeksu
karnego za
§
podanie nieprawcly lub zatajenie prawdy grozi kara poztawienia wolności.
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