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OSWIAD CZENIE MAJĄT,KOWE
radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
i zupełnego wypełnienia każdej z

2.

starannego

rubryk.

Jeże|i poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać "nie doĘcąy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
sliładników majątkowych, dochodów

i

zobowiązań do majątku odrębnego

objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie o stanie majątkowym do§czy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

i

majątku

6. W

częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
do§czące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚC A
Ja,niżejpodpisany 1a1,.sol.t.€,5..Ćń{..1.....rł,{a,:1!Ś..,.......'.&,ł.Ś.ir-".*ł&t.
l irlliona i rlazrł isko tlraz tlazwisko rodowe )
_
ą

( rniejsce zatrudnienia, stanorvisko lub funkcja )

po zapoznaLriu się z przepisami ustawy z dllia 8 rnarca.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z ż001 r. Nr 142, poz.l591 ; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz.984, Nr
153, poz.lż7l iNr 214, poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności rnajątkowej lLlb stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne;
- środkipienięzne zgromadzone w

-

środkipienięzne zgrotnadzone w walucie obcej: ......,.....,ąffl:.€........2.łZ.{.{.l..Y...
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l.

, o wartości:

"^,

Mieszkanie o

2

tytuł prawny:
).

4.

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód

' ::::1:

:::]:-,: ]::]:: :::1::::::::::ł:

ł ,N:rł*}i::T:*::::::::]:i1]

,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,f..r.ć...,ł*ł.".{rś..*..,...

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałern gm innych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby

,€.
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należy podać liczbę i emitenta akcji:
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v.
Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączenienr mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiękow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
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VI.

l. Prowadzę działalnośćgospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności)

:
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osobiście
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Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........,,.......,.
2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub.jestenr przedstawicielenr pełnomocnikiem takie.j
działalności(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):..... ........
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VIII.
Inne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,

IX.
Składniki mienia ruchomego

o

wartości powyzej

l0

000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podać markę, rnodel i rok produkcji ): ..,.......

.........,.,.ł?-,""łQ..§...."§.
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x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych. w tynr zaciągnięte kredYy i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzęniem, w jakiej

Powyzsze oŚr,viadczenie składam świadorny(a), iż na podstawię aft.ż33 §
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Kodeksu karnego

