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1. o5oba składająca oświadczenie obow
wyp*nienia {Jae; z ru_*'-'"' -luwiązana jesł do zgodnego z prawdą starannego izup€łnego

2. Jeż€li p:szeególn6 rubryki nie znajdująw kohkrotnym prŹypadku zastosowania, nal€ł wpisać.!i9

3' osoba składająca Crświadczenie obówiązŻ nająstokreślić pr.ynalożność poszcŻególnych 5kładnikówmaiątkowych, dochodów i zobowlazal
*"iól."si'ią ."iiii",'ą. ' '---*'q'cń do majątku odrębnego i majątku obiętego małżeńską

4 oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kaaju l za granicą.
5' oświadcu€nle o stanie maiątkowym obejmuj€ ńwni6ź wierzyt€lności pleniężn€'
6. W części A ąświadczenla Żawańe Ea inforhaqe jawne, w cręści B zEś lnformacJe nielawne dotycŻąc€adrBsu zaml€5zkania składarącego ;świadcŻ,j"I,";*i''łi.j"L-pil-ż;;l';;i:ffjn"."n"

ośWADczENlE |YIAJĄTKoWE
radnego gminy

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisa

urodzony(a)

Żatrudnien]ą stanowbko lub

po zapoŻnaniu się z pzepisErni ustawy z dnia 8 marca 199o r' o samorządzje grni1nympoz.^1591 oźz z 2OO2 r. N.23, poz. 220, Nr 62. poz. S58, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3,
!aj!], 

zsognie z ad' 24h tej ustawy oświadcŻam, z" po.ruJ"' 
-vriił.|- 

* "łiamajątkowejIub 6tanowiąc€ mój majątBk odĘbny:
I
ZasowŃnięzne

(Dz. U. z 2001 t. Nt 142,
poz.1271 i Nt 214, Wz.
mażeński€j wspólności

środki pieniężne zg.om"o'onu' *"iu"ńo".i,

- papiery Wańościowe:

na kwotę:
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1 ' Don- o pow'ezcl^ni '''''.'''...''''''Żno"'''''
tytuł pfawny|

rodzaj zabJdowy: ''''' '' ...,,'zułk.k--' '

t}Tuł prawny: 
''''''''' '' '''' ,,ńb^j./I).j'"''

z tego !^ufu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym prŻychód i dochód W wysokości:

lN d-:'11.3'ł'',ł'.'o'' d,:a)a'''''''''ł'''1'''rł'ts
4. lnne nieruchomości:

powiezchnla:

m 2, o wańości:

m 2, o wańości:

k* **sł* 'Ę,
.r.-Q

Rtuł prawny: ą
2. Mieszkanie o powiezchni:

3. Gospodarstwo rolnel

rodzaj gospodarstwat _
o wańości:

o wańościI

t
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pŻedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałóW|

udziały te stanowią pakiet większy nlż 1oolo udziałóW W spółce:

z tego Mufu osiągnłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać Iiczbę i emitenta udziałów|

Z tego Mułu oslą!nąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokościI

M
1. Posiadam akcje w spółkach

pzedsiębiorcóW, w których
hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 1o% akcji w spółce: .. . *ła .'!'{ v"1

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w wysokości| ''.--.''.......j l r-
,*"'--*.....s{^ly *f_

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowrych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam)W rcku ubiegłym dochód w wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój matżonek' z Wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego) od skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samo.ządu
terytoria|nego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które
podlegało zbyciu W drodze pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.

1. PrcWadzę działalność gospodarcą (należy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):

_wspólnie z jnnymioso 
'. . !ł1€. .. .

z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W WysokościI

działalności (naleł podać formę prawną i pzedmiot działalności)|
2' zalządzam działa|nością gospodarczą |ub jestem przed m takiej

-wspólnle Z innymi osobami:

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegvm przychód i do
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v .

W spółkach handlowych (naŻwa' siedziba spółki)|

-jestem członkiem ŻaŻądu (od kiedy);

-jestem członkiem rady nadŻorczej (od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

v t

lnne dochody osiągane z łłułu zatrudnienia lub

kwot uzyskiwanych z każdego Mułu:

innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokościi '' tł}łę ęŁf

D(

X

składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 1o ooo złotych (w pzypadku pojaŻdów
mechanicznych należy podaó markę' model i rok prcdukcji), ......'. ..'.ure- ''-. ilĄ.':z:4

zobowiązania

oraz warunki,

Wysokości):

pieniężne o Wańośd powyżej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' W związku ziakim zdaŻeniem, W jakiej

(;
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Pov}ższe oświadczenie sl4adam świadomy(a), ż na podstawie ań. 233 ś 1 Kodek]su lŹmego za podanie dePrawdy

lub zatajede prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

b
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