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Ją nizej podpisahy (a),

oŚwlADcZf.NItr rĄ.lĄTKo\ł['
radnego gmin.r

U$ aga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pra.iYdą' starann€go
i zupełrrego xypehienia każdej z rublTlL

2' Jeżcli poszczególne rubrJki nie znaj<lują w konkretn)'m przpadku zastoso{alial naleł
rt pisać ]]EŁdort czy''.

3. osoba składająca oświadczeni€ obowiązana jest okleślić prŻynależność poszczegól_nych
składnikóIv majątkolrYch' doclrodów i zobowiązań do msjątku odrębnego i ńająitu
objętego matżcńską n spóllością majątLou ą.

4. oświadczenie o stanie hajątkorvym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oś\yiadczeuie o stąnie majątkow}D obejmuje rówaieź wierzł'telności pieniężu€.

6' w części A oświłdczelia zawańe są informacje jałvne' s' części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieŚŻk4nia składającego ośrYiadczenie oraz bdejsca poł;żenia
nieruchomości.

o {;ż;;'' I

( miejsce zatsudrienią sranowisko lub funłcja )

Po^ _zaPomaniu_się z przepisami ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorządzie mrimł'm @z.U.z 2001r' Nr lĄ2,poŻ'7597 oraz z 2002r. Nr 23, poz'220. Ńt 62, poz' 558, Ni 113, poz'9Ii4' Ń 153,
poz_ 127i i Nr 214, poz.1806), zgodoie z ań. 24h tej usta1t/y oświadczam, ze posiidam łlhodząc;
w skład oałżenskiej wspólaości majątkowej lub stano1viące mój Eajątek odrębny:

I.

_ papięry waItościowe:
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1. Posiadam. udziĄ w spolkacb handJowych z udziałem pinnych osób pra*nych lub
przedsiębiorców, w ltórych uczestniczą takie osoby _ nalezy podać Lic'bę i ęmiteata udziałów:

Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘ,rn dochód w wys okoś.i: '.''r'/'r(.('.'.{-ąŻ:i,

2 ' Posiadam udziĄ w imych spółkach handlowych - naleĄ podaó liczbę i



2 Posiadam akcje rł'ilrnych spółkach hand]o\ł\'cb

Z tego t].tufu oSiągnałern(ęłam) w, roku ubieg1ynr dochód w

Nabyłem(am) ! Tbył n,tój malŻonek' Z rłyłączeniem mienja przynależlego do jego majątkuod!ębnśgo) od.Skarbu Parrstwa ime.1 porr.t"'o-.j osoby pravmej, jednostei 'samoiądu
le'.łońa]nego' ..h ,,wia,/kou ll o od konurallel os'b) pra\wc 

-na. 
c1r ia, e mle]je, łole pld]sealo

zbyciu w drodze przetŹ.gu - DŹleŻ}' podać opis rnienia i'darę naby"ią'oj togo , łłP7-.f-2-Ę
''''''' ''''.........,........ 
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vI.

J' Prowadzę działabośc gospodarcza (

/ł'! ą'/ą:
podać formę prawną i przedmior działalności) :

Z tego Ę'tufu osiągną]em(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ?ą&

- jest€m czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.'.''....-..-

Z tego ołufu osiągnąłem(ęłam) w roku Lrbiegbm dochód w 1vYsokoścj: ..-
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IX.

Składnikj mienia ruchomego o u.ańości po$yżej ]o 000 zlolycb {rł' prąpJdk! Fojazdo\ł

AJ

x.



v:
Povqższe oświad"'.eaie sk]adŹm świaoomy (a)' iż oa podsrŹwie a[233 5 1 Kodeksu kamego
zŹ podźJie niepra\^dy lub zaLajinie prawdl gro'i kulŹ po'ba*ieniz rłolności

tł3"/-;1/--,7.a,''o,
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