
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
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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, na|eŻY

wpisać "nie do§cąv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnych
składników majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięŻne.

6. W części A oświadcz enia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia
nieruchomości.

CZĘSC A

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r, o sanrorządzie gminnYm (Dz,U.

z ż00| r. Nr 1 42, poz.1591; oraz z żOOż r. Nr 23, poz.2ż0, Nr 62, poz. 55B, Nr 1 1 3, poz. 984, Nr
l53, poz.Iż71 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h te.j ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspolności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

I.

;;;;ti;];;;il;;il;;;;;;l;;i.;;;;j, kź:ł ń



II.

1, Dom o powierzch ni, .#€8...(.,t:]|.......,...,. m'

2. Mieszkanie o powierzchni: łUęr'&..&*@',o wartosci:

tytuł prawny, ..,,.... _. _., .:....,,.. łii.ę. U {$,"cłr " " " " " "
....,..{.ź:(.* .a &.-Y.

tytuł prawny:

III.
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1. posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osob prawnych lub

;;:,'",]f:;i;k,ó,yń:!;j;:ń::a;ł:;",:oWŁZ:p":*,]::::1::1::::::i*
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Ztegotl,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysok



Z tego tltułu o,iągnął",oi;i;,"i; ;il ";i;;ń J.;ń;; ; ;;;"k;;;;, .......,...-*;.'.....,,ł-/rł;;;//

V.

NabYłem(aln) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbir Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoiządu
terYtorialnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

//
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innych spółkach handlowych - rlal7y podać liczbę i enritenta akcji:..........,,..,..

,. {,tr.t.ę.....tćp: ź7 t :ł f
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1. Prowadzę działalność gospodarczą(na|eży, poiac f9rrya prawną i przedrniot działalności) :
.........(łz.{.. ćĆ:Ęv. .e.4 t4:.............

- osobiście .............,łtł.ć ę'4ęiźł/
- wspólnie z innymi osobami ....,,,...ćał.e....cłę";i.
Z tego ty'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: .........,,,..........

2. Zarządzam działalnością gospod arcząlubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podac formę prawną i przednriot §ziałalno§ci):

- wspolnle z lnnyml osobam1 ,,.............{.t^,{.€^.......cdeS..ł:€{v.,,,......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ......(,&# 
'4 ?oT

VII.
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]::::-::]:::]:::1]:::::::i:i:::::ii] , u:i :"r,y,
jestern członkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy): .....(4:t €...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: ..,,....**(:€...



VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,

Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wartości
mechanicznych nalezy podać markę, model i

,,. .,#ń:;e,,. .....ftł,... .

powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
rok produkcji ): .............

Zobowięania pienięzl,tę o wartości powyzej l0 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej



Powyzsze oświadczenię składam świadomy (a), iż na podstawię art.233 § 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
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( miejscowość, data )


