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ADCZEI{IE MAJATKOWE
radnego gminy

Ulvaga :

1. osoba składająca oŚlviadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

f. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania'

. należy wpisać ..nie dotyczYo'.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚć

poszczególnych składnikólv majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską rvspólnością majątkolvą.

4. Oświadczenie o stanie majątkotvym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkołvym obejmuje również wierrytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejalvne dofyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSC A 
^ 

!qł||
Ja. nizej podpisany tal,.'...f'|.4, fu.l* u^fu}*{ [ł,"k.};'\fi-[-.l .

. .!, . ,, t (imionA i nazwisko oraz nąz}-visko rodowe)

urodzony (^) ,,,..,'..1..T 
,:loń.{.tl'.T]]]l::i::]::"J:-::T.il;-Ł,;Yfh.n!,l,

: : PwMi'.4ff
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2Off r, poz. 559), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam' że posiadam
wchodz4ce w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
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tytut prawny: .............. ...............:..

3. Gospodarstwo rolne . l ł
rodzaj gospodalstwa: ........'.. ..., powierzchnia: ..(../:&...:,.|ś].L+l{ry ,
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny: ..............

Ztego t1.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ptzychod i dochód w wysokośgi 
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III.
i. Posiadam udziały w społkach handlowych z udzl'al.em gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców. w ktorych ttczestnicz4 takie osoby _ na\eŻy podać liczbę i prErtentaprzedsiębiorców, w których uczestnicz4 takie osoby _ na\eŻy podać liczbę i pqgiten1a

udziałów: .'............,.. zł,Ą,t ,,',tl(rihĄ,
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Iv.
1. Posiadam akcje w spótkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku trbiegłym dochod w r,łysokoŚci:rlt'4r-.t...9
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę

Z tego tytułu osi4gn4łem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '!hł.,(

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia ptzynaIeŻnego do jego maj4tku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
ter1'torialnego' ich zwtqzków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następuj4ce mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze ptzetargu - naleŻy po{aó opig mienia
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VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleŻy podać formę prawn4 i przedmiot działalności):
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IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł'otych (w przypadku pojazdów
.:::::::::::::::]:::::'":1ll'i]ill:::::::::li]?..'.......',ń'.YU.A,,.i\..,,,..,..

x.
Zobowi4zania pieniężne o warlości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty

t pozyczkt oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec,kogo, w związkrr z jaklm

zdarzeniem. w jakiej wysokości): '............... ft*\ u'L" |.1 'ry','....,,,



Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), tŻ na podstawie art'233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy ltrb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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