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ENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
Llwaga:

l,
2.
3.

4.
5.

6.

Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego

z prawdą.

starannego izupełnego u,_r,pelnienia

każdej z ru bryk.
JeŻe_li Poszczególne rubrYki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
na|eży wpisać,.nie dotlczy,,.

Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest otłreślieprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością

majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieriytelnoici pienięZne.
W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości"
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1mlć.]sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami usta\\,y z clnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z2001 r.Nr l42,
Poz, 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz,.220, nr ó2. poz, 558, Nr I13, poz. 98ą, Nr 1-53,poz.127l iNr 2l4,poz,.
1806), zgodnie z art.24h te.j ustaw} clświadczam. ze posiadam *ihod.ą..
w skład małżeńskie3 rł,spólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek orirębny:
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Zasoby pienięzne:
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środkipieniężne zgromadzolle rv rvalucie obcej:......,

papiery wartościowe
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l.Dom o powierzchni:
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3. Gospodarstwo rolne:

ńbry

rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:

Ztego ĘĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.............,..
4. lnne

III.
1.

nieruchomości:

Posiadam udziaĘ

w

b,

ł6rł.

spółkach handlowych

3

z

Przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby

..n!e.

, s7a o{arc7

udziałęm gminnych osób prawnych lub
- naleĄ podac liczbę i emitenta udziałów:

..ńbry

:]1:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10 oń udziałow rv spółce:

ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości:
2.

Posiadam udziaĘ
ucizialów:...

w

innych spółkach handlowych naleĄ podac liczbę

at'e , ń'b
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Ztego Ę,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:................

i

emitęnta

IV.

1'

Posiadam, akc-je w sPółkach handlowych
z udziałem gninnyclr osób prawnych lub
Przedsiębiorcow, w których uc.estniczą takie ;.;;-należy podać liczbę i emitęnta

akcj

i:

"..,..............

akcje te stanowią pakiet większy

niż l0 oń

akcji w spółce:

Ztego flĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm
dochód w wysokości:

2, Posiadam akcJe w innYch spółkach handlowych

ht)e
z

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

%ry

tego §Ąufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:

V.
NabYłem (am) (nabYł_ *oj małżonek, z
wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwolej
osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego,
ich związkow lub od
o9Óuy prawnej następu;ące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze
\o1unalĘ
przetargu * naleĘ podać
opis mierria i datę nabyciu, oj toio,

vI.
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Prowadzę działalnoŚĆ gosPodarczą (naleĘ.
podac fonnę prawną
..............ki.e.

_","o,,","

- wspólnie z irrnymi osobami

........łnbry

i

przedmiot działalności):

Z

i

tęgo §rtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód

dochód

w

wysokości;

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej

działalności(nalezy podać formę prawną i

n.ie.,

przedmiot

działalności):

d4l*r

osobiście

wspólnie z innymi osobami

Ztego łrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości: .......-..-.....

WI.

jestem członkiem zarządu(od

kiedy):

. ".
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..nie

ą

nl'e,, drĘ%

.jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,......

nl..e

ł"lil*u

Ztego łtułuosiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....... ........

VIII.

lnne dochody osiągane z §.tułu zatrud nienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkażdego §Ąułu:

4

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej l0.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleĄ podać markę, model irok produkcji): .. ........

we ł"h%

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10.000 zł, w Ęm zaciągnięte kredyry i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzieloie i*oU"" kogo, w rwiązku i.luki* zd,arzeniem, w jakiei

,\-

wysokości):
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PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie
ań, 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności.
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