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Uwaga:

1. osoba sktadająca 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 doĘvczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnoŚĆ poszczególnYch

skladników majątkowych, dochotlów i zobowitlzań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską rł,spólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 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.

CZĘŚC A

Ja, niżej

urodzony

( miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkc_ia )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z c)nia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnYrn (Dz.U.

z 2001 r. Nr 1 42, poz.1591; oraz z ż002 r. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz. 558, Nr 1 l3, Poz. 984, Nr
153, poz.lż71 iNr 214, poz.1806). zgodnie z art.24l,t re.1 ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchoclzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lr-rb stanowiące moj rnajątek odrębny:

I.

(a).
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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

na kwotę:



il.

l. Dom o powierzchrri : .,........y'g.g.......... ., l.n'" o waftości: ...
tytuł prawny : ..,...........,........,§x.V.\lt}&n.q§t

2. Mieszkanie o powierzchni: ,..,.lg,t,......o..... m' " o wartości: tlśo Jc,c oo€

...ł.!Q..ę*..§.q:E

tytuł prawny :,,....................18r§:!:1{,::.$. o.\ )L.

3. Cospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstw-a, ........,t'!r.t.. 

""]*
... , powierzchnia: .r].l.....q

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłarn) w roku łynr przychód i dochod w wysokości:

III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lurb
przedsiębiorców, w których uczestniczą tal<ie osoby * należy podać liczbę i ęmitenta udziałow:

udziały te stanowiąp;ki;;;iuk; ,i "l'z|o;l""ili"łJ* *;;i;;, ....,..nii.......Ó[e[Ę,
n3

Ztegotl,tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..$.[t... 
Ą
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IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowycll z udziałęm gminnyclr osób prawnych lub
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akcje te stanowiąpakiet większy niż 1Ooń akcji w spółce: ..........."'|)r(
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handloyych
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kości:

V.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia pruynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od korrrunalnej osoby prawne.i następujące mienie, które podlegało

::i::: 
- 

:: :,:i" ::,:^::: : ::]::: ::::: lłfi ]:]::.§\.ff Llłliii]] :: :::: .ti t

- wspólnie z innyrri osobami ...,n!.{ ,'r|t*y

vI.

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochod w wysokoŚci: .llt.t..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podac formę prawną i przedrniot działalności): ..,...........

-;ilil;;; ,, , d;, -rrl*i-f, d'lloT, , ,,,,

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doćhód w
,{!tt,,.,.

WI.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ): ...............,...}1rg,........daf.1xS,i.Y

- .iestem członkiem zarządu ( od kiedy ): .,............. 
I

j;;;;ili;t;;;;;il;;;;;;ji;;i;J;i,,,,,,}ii cf,Otry;1. .. ., . ...

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............r\:ś.........0!0.}:!,łę.1}

ztego,y,"il;;6ńi;i;ili*.r." "ui";ń J;;;il; il;;k;;;i, ......iiń..,.....0ltctqrą...' ...'- $0



vIII.

lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

Ix.

złotych (w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązania
oraz warunki,
wysokości): ......,
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PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy (a), iż na podstawię art,ż33 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

fe ornstŹx lulryl§U., i§ .§l.".?&!.q,
( miejscowość, data )


