
ośwIADCZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

fiOt
fllvaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w lronkretnym przypadku zastosowania, naleŻY

wpisać "nie dotycąv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleŻnoŚĆ poszczególnYch

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w lłraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równiez wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne. w części B zaŚ informacje niejawne

dotycłące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca PołoŻenia
nieruchomości.

CZĘSC A

J

( miejsce zatrudnieriia, stanowisko lub furrkcja )

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

z ż00l r. Nr 142, poz.159l; oraz z ż002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz, 558, Nr 1 i 3, Poz, 984, Nr
l53, poz.lż]l i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art. ż4h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności nrajątkor,vej lub stanowiące mój majątek odrębnY:

M'a{ł*ł, o,,ł{łźftdlr

I.

Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: ...............Rł.(. ,a#7'

:::::]:]::]::::*:_*::::::::::::o,,,, ):zji: ;ń:$Ę,

na kwotę:



il.

2. Mieszkanie o powierzchni: ....... ffi2, o wartości:

tytuł prawny:

., powierzc nnia: .....ńi?/ l;

ilI.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcow, w kiorych uczestniczątakie osoby _ na|eży podać liczbę iemitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż l0oń Lrdziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłarn) w roku ubiegłyrn dochod w wysokości: ,.......,..,.

IV.
1 . Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby , na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

akc.je te stanowiąpakiet większy niż 10oń akcjiw społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ...,....,..".



/
Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

\,.

Nabyłern(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lLrb od komunalnej osoby prawne.j następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu -należy podac opis rrrienia idatę rrabycia, od kogo : ..,............,.

W.

l. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać fornrę prawną i przedmiot działalności) :

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód idoctród w wysokości: ............,.........

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub.iestenr przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysol<ości: .............

vII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ):

działalności (nalezy podac forrnę prawną i przedmiot działalności): ,.............

- wspólrrie z innymi osobanri ........,{........

Ztego tytułu osiągntlłem(ęłam) w roku Lrbiegłym dochód w wysokości:



VIII.

Ix.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji ): .,........

x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostaŁy udzięlone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzęnięm, w jakiej

/l/L u{q"



Powyzsze oświadczenie składam świadorny (a), iż na. podstawie aft.233 § l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

%*ńń. kJ. !:i*ż-{ł/y,
( miejscowość, data )


