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oŚW|ADczEN I E MAJĄTKoWE

radnego gminy

Uwaga:
1' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypetnienia

każdej z rubryk.
2' Jeż.eli poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,'nie dotvczv.'.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynaIeżność poszczególnych sktadników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq'

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicą,
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzyteIności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Analiry oświaticzeń maiątkowycn /)
dokonano r,','l,ri r, . /.{('.C.i,.."k.t ]r
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w ijiz:llzi,l i:. 'in\/ 1'ń/ Fałkowie

,ll' Ą(e' /.l ?1,,*t
T\P *i

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
poz. 1'875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzqce w
wspólności majqtkowej |ub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1. Posiadam udziały W spótkach handIowych z udziałem gminnych osób praWnych lub przedsiębiorcóW,

:'-:::::::::":]::.::::.::::].-':#-i'ł:i:::,,.#TŁT::,ii":::,::,,:,

udziaty te stanowiq pakiet większy niz 1"0% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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tv.
].. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,
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Ztego tytułu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

akcje te stanowiq pakiet większy niz I0% akcji w spótce:

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:



Nabytem(am) (nabyt mój matżonek, z wyłqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich
zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|italnego następujqce mienie, które pod|egało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

.l.}, ,'r ł1.[l ,ł l,/ '

1.. Prowadzę działaIność gospodarczq (należy podać formę p-r.ąWl]ą i przedmiot dziataIności):
.''.''.'. '..''''''. ,...,,,4:;:.,twĄ,L:.'',,,,e,,,{,ą',t,E.{ 4{t ,
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- wspó|nie z innymi osobami

_ wspó|nie z innymi osobami

Ztego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości; .,...'..'..'.''...,
2,Zarzqdzam działa|nościq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działa|ności

(naIeży podać formę prawnq i przedmiot dziatalności): ,,,..'.,.....'.... .,',.l,.','',ł,.,.',,

,.,.. { ,./

vfl.,"/./
W spółkach handIowych (nazwa, siedziba spótki): ,.::ł::,,:.l*,...'.łL:t,-)'ł{r,.:t'n'

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .,...'...'.....,.'.
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

(miejscowość, data)


