OSWIADCZENIB MAJĄTKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,

starannego

izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki
wpisać "nie doĘcąy".

nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkołł,ymobejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W

częściA oświadczenia zawarte są informacje jalvne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca. l990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z2001 r. Nr 142,poz.759l; orazz2002 r. Nr 23, poz.żż},Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984,Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz,l806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
r,vchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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tytuł prawny:,....,......l,§

1.

3. Gospodarstwo
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III.
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p:ulny,l]l9
Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych .o:o,9
podać liczbę i emitenta udziałow:
przedsiębiorców, w kiorv"n uczestniczą juklę*Ł9y^_ nalezy
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałow w spółce:

Z

,

w wysokości: """""",
tegoty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod
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IV.
prawnych lub
l. posiadarn akcje w spółkach handlowyclr zudziałem gminnych osób
liczbę i emitenta akcji:
przedsiębiorców, w których uczestnicz.ątakie gsĘr:.należy podaó

akc.ie te stanowiąpakiet

większy niż 10oń akcji w społce:

ż;;;;r;';;;6;ł;m(ęłam)w roku ubiegłym dochod
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w wysokości: """""",

/
Ztego ty{ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r.vysokości: ........,....

v.
Nabyłem(am) ( nabył rnój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, inne.i państwowe.i osoby prawne.i, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalne.i osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu -na\eży podać opis mierria idatę nabycia, od kogo : .................

VI.
l.

-

Prowadzę działalnośćgospodarczą(rla|eży podac formę prawną i przedmiot działalności)
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wspolnie z innyrrri osobami

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod idochód w wysokości: ..,.....,...,.........
2. ZarządzaLn działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(nalezy podać formę prawną i przedrnipt działalności):.........,...,
- osobiście

,..{r,t,łY., d:,PW.V

- wspólnie z innymi osobarni

Z

tego tytułu osiąnąłern(ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki

):

jestem członkiern zarządu ( od kiedy ): ...............

Z

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od t<iedy):

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

VIII.
Inne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdegotytułu:
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Ix.
składniki mienia ruchomego
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wartości powyzej

000 złotych (w przypadku pojazdów
:::::::

x.
Zobowięania Pienięzne o wartoŚci powyzej 1O 000
złotych, w tym zaciągniętekredyty i pożyczki
oraz Warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec
kogo, w'związku z jńm- zdarzeniem,w jakiej

wysokości):......................'.......'..i.x:Ł.:.:........

Powyzsze oŚwiadczenie składam świadomy (a), iż na podstawię art.233

§ l Kodeksu

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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