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osw|ADczEN I E MAJĄTKoWE

radnego gminy

*Pt"V
Uwaga;
1. osoba sktadajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. JeżeIi poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,,nie dotvczv,..
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynaIeżność poszczegó|nych sktadnikJw

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 granicq.
5. oświadczenie o stanie majqtkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po ..|o::3niu się z przepisami ,,...,lu,,j"oT{#.;il:;ru'# ;::"l:,il orzqdziegminnym
poz. 1'875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzace w
wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtek odrębny:
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1' Posiadam udziaty w spótkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorców,

w których uczestniczq takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytutu osiqgnqtem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziaty w innych spółkach hand|owych - na|eży podać liczbę i emitenta udziałÓw:
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1. Posiadam akcje w spótkach

W których uczestniczq
hand|owych z udziatem gminnych osób
takie osoby należy podać

Iub przedsiębiorców,
i e rn itenta a kcji:

prawnych
lirzha

Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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V.
Nabyłem(am) (nabyt mój matżonek, z wytqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich
zwiqzków, komunaInej osoby prawnej lub zwiqzku metropoIitalnego następujqce mienie, które podIegato
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1.. Prowadzę dziatalność gospodarczq (należy podać formę praWnq i przedmiot dziataIności): ,.,.,.'..''.''..,,....,'..''

- osobiście ,,',',',,''rĄ,Ł.Ą,-lv

7tego tytułu osiqgnqtem(ętam)w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:
2, Zarzqdzam dziata|nościq gospodarczq lub jestem przedstawicie|em petnomocnikiem takiej działa|ności

(naIeży podać formę praWnq i przedmiot dziataIności)i ,,,,,:',,,,,',,,,,,,/l,,'

- osootScte

- wspó|nie z innymiosobami

Ztego tytutu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vill.
Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia
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tx.

Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

X.

Zobowiqzania pienięŹne o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnięte kredyty i poiLyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

(ł#- 
fto*n,L

(



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a) , ii na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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