
ŚwxpczE'NIE MAJĄTKowE'
radnego gmmy

dJwag* :

l. osoba składająea oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pnawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

f. .}eżeli poszczególne rubrylei rrie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania,

. na|eĘ wpisać 
'.nie 

dof,yczv]'.
osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszezególnych składników majątkowych, dochodów i zobolviązań do rnajątku
o d nęŁln e go i rn aj ątku obj ęte go rnaŁie{zską wspó lrroś cią m aj ątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowy*r doĘczy rnajątku w kraju iza granieą"
$świadczenic o stanie rnajątlrowyrn obejmuje również,wierrytelności pieniężne.
W ezęści A oświadczenia załvarte są informacje jawne, w części ts zaś infornracje
niejawne doĘezące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchorności"

3.

4.

6.

CzĄśC A

Ja,niŻejpodpisany(a),.'..:....;..,l,......l.-...;::.....,.:''.,'"'..-.,':,

'ż : '.- (imiona i nazwisko araznazwisko rodowe)

urodzony(u),,|:..,'.,,,,,'......'.....'.'.'',.'.....'.....'...w,.:"-.:,:..-:*

,,,,,,,,,,,j*i'.;,i

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po faprzfianiu się z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r' o sarnoTządzie gminnym
(Dz'U. z faff T, poz, 559), zgodnie z aft' 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodeące w sktad małfenskiej wspólności maj4tkowej lub stanowiące moj maj4tek odrębny:

E.

Zasoby pieniężne :
. środki pienięzne zgramadzone w walucie polskiej: .......'........ ..,;,;,i,,:j,::.,:,...";.',.,.............



ffi.
1. Dom o powierzehni: , ..:.;.., ri...........,..,,..... m2, o wartości:

rY1'2. Mieszkanie o powierzcy:r;rl: .'.. 'r ,

o wartośei:

o wanoscl:

frńrrł nrąrxrnrr.

ilI.
1' Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziaŁem gminnych osób prawnych iub

przedsiębioreów, w ktorych ve;zestr|iezą takie osoby _ naleiy podać llczbę i emitenta
adziatow: ... ;".;..:-.....,.

udziały te starrowią pakiet wtększy nif 1a Ya udziałów w spółce:

Ztega ĘĄu,łu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc;i: ',,',,,.'..,,

2. Posiadam adziały w innych spółkach handlowych _ na|eŻy padać Liczbę i emitenta
udziatów:

Ztego tytułu osi4gnętem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......'..''.'

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

przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczq takie osoby _ naIeŻy podać ltczbę i emitenta akcji:
, .|,, :i :, :,,,,,.,',ł, i ;,.,,'',,.'.,.',, - ".,

akeje te stanowię pakiet większy niż!' \a 0ń akcji w spółce:

Ztaga tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .'.....'.....



2. Posiadam akcje w innych społkach handlowyeh- na|eŻy podaó liczbę i emitęnta akcji:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....'.'.....

t/

Nabyłem(am) (nabyt moj małzonek, z wrył'ączeniem mienia przyia|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panst:wa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorząóu
teĘ.torialnego, ich zv,liązków, komunalnej osoby prawnej |ub zwlązku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegaŁo zbycłu w drodze przetargu _ na|eŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

....],:;,s.,,l'ij';ł|t .:

- osobiście

- wspó1nie zinnymt osobami

Ztega ty'tułu osi4gn4łem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości:

2, Zarządzam dział"alnością gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej dział'alnaśai(taleiypadac formę pIa\\m4tprzedmiotdziat.a|ności): '.........'.

- osobiście

. wspóinie z innymi osobami

Ztego tytutu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośei: ...........'.

- jestem członkiem rady nadzarczej (od kiedy):

Ztega tytułu osiągn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '............

,Ó/la{y,/./ ,/



vIn"
Inne doehody osięgane z ffitsŁu zattlłdłłilenia lub innej dzLałalnośei zatobkawej |ub zajęć,,

z pa daaiem kwot uzyskiwanych z kafdega tytułu,,,,,,.,,,.,,,.,,,

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości pawyiej 10 a}a zŁotych (w przypbdku pojazdów

,ł*1#r-Ł*,k,**ł*,,,,,,,#:ł.gł.*.{.'s:,.i.*,ę,,....,,#r:ĘgL**,3*,,,,,.,,.

x.
Zobawiązania pienięŹne o wartości

i paĘezki arur' wanil1k| na jakich

powyŻej 10'000 złotyeh,

zastaty :łózie|one (wobec

w tym zaciągntęte kłedyly

koga,wzwiązkuzjakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.** :. *....*.Lk*i ;: r,,,i
':j



Powfsze oświadczenie składam Świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy \ub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

, / n,r

,,,t,' *' ł,,r.ł,,Ą/:'.'. .''::% 4*-,--./.'r-,,
(podpis) (


