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1. osoba składająca oświadczenie obowiąanajest do zgodnego ż prawdą sfarannego iżupełnego
Wypełnienia kaźdej z rubryk'

2. Jeż€li poBzeogólne rubryki nle znajdująw konk.etnym prŻypadku zastosowania, nal€źy wpisać -!i9dotvczv",

3' osoba s|dadaląca oświadczeni€ obowiązaha jąst okraślić przynależność poszczególnych Ekładników
.T1ł1|1.]1_i!''9!!ll.dów iżobowiązań do m4ątku odĘbneóo i majątku objętsgo małźeńsĘ
wspolnosclą ma'ątkową'

4' ośwladczeni€ o s(anie majątkowym dotyczy majątku w kraru i za granicą'
5. oświadczenie o stanio majątkowym obejmuJe równleź wieżytelności pi€niężne.
6. 1af :'_1*i19Yenia zawań€ są informacj€ jawne, w części B zaś lnfo.macJe niojawne dotyczące

aoresu zamieszkania składającogo oświadczenie oraz mlejsca położenla ni€.uchomości.

czĘśĆA

Ja' Óiżej podpisany(a),''''''..l;|

urodzony(a)

ośWIADczENlE MAJĄTKowE
radnego gmioy

(mlqsc€ zatrudnbńia aiiaówćkó iub fńńj4
po zapo^zna'niu się z pzepisami Ustawy z dnia 8 ńarca 1990 l. o sańorządzie gminnym
poz' 1591 ożz z 2002 r. Nr 23, poŻ' 22o' N. 62' poz. 558, N. 113, poz' 9s4' Nr 1a3,
1806)' Żgodnie z alt' 24h tej ustawy oświadcŻam' żo posiadam wchodzące w skład
rńajątkowej Iub stanowiące mój majątok odrębny:
L

Zasob/pbr*Prel

(Dz, U' z 2001 l. Nl 1Ą2,
poz. 1271 i N( 214, poŻ.
maż€ńskjej wspólności

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: / ) / l ,l /,'t. :.. t... - *z - :_. y.. *. 
)2. -

- środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

papiery wańośdow€:

na kwotę:

oM ś onfoń Ólsp. zo o'' ąhal: BoK6s onrtrm D le./fax (o_22) 626 92 95'(o 22)626 92 97



tytuł prawny: ... '''' ,łJ,dJłrhr: . .'.

M eszkanie o powiezca1| JJ/ 'l'/;/.' / m'7'ow€ńości:

MUł prawny: -:-:^r*/--:
3. Gospodarstwo rolne;

,t( t1'/9 i 17

Muł prawny:

rodzaj gospodarstwal
' 
powieŻ chnlaI

Z tego iytułu osiągnąłem(ęłam) w rokU ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Dom o powieęchni: m 2' o wadości''''''''''''''.'/:'''|ł'''''''''r-''r.'t....''''''''''

o wańości; 1.

4 ćr",O ' ą''-łl".
''i;'łiJ ',7-ł..,

4' lnne nieruchomości:
powierzchnia:

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

p.zedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta udziałóWl

udziały te stanowią pakiet Większy niŹ 1o% udziałów w spółce; .-.*Ż"J.źł ' , ,,r'7-*-*^---
z tego MułU osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

2' Posiadam udziały w innych spółkach hand]owych - należy podać liczbę i emitenia udziałóWI

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

IV,

1. Posiadam akcje w spółkach
przedsiębiolców' w których

handlowych z Udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

@sssonlo.mD sp Ż o'.'' 6 ńa l: BoKasionfÓm . tel'łax (0 22)6239295 (0 22) 626 9297



akcje te stanowią pakiet w]ęksŻy niŹ 1o% akcji W społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości]

Posiadam akcje w innych spółkach hand owych - należy podać liczbę i emitenta akcjii

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

Nabyłem(am) (nabył mój małżanek, z v'łłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od skańu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządU
teMoriaInego, ich zwlązkóW lub od komunalnejosoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przeta.gu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podać fofmę prawną i prŻedmiot działalności):

_Wspólnie z innymi osobami:

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym plzychód i dochód w wysokości:

2. zaęądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiern takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

r
-Wspólnie z innymi osobami:

z tego t^ułu osiąlnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w Wysokości:

@ y|r&{ślgofum-pL sp z o'o 
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v[.
W spółkach handlowych (naŻwa' siedziba spółki)j''.''..'.''.'''',.rr(.'. ,.1Ą.r.

,!L,4_
-]estem cztonkiem zaządu (od kiedy)|

_jestem cz{onkiem rady nadzorcŻej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w rcku ubiegłym dochód W Wysokości]

lnne dochody osiągane z Mułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego q^ułuI

vu.

D(

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej '10 000 złotych (W przypadku pojazdóW

mechanicznych należy podać markę, model i .ok produkcji)|

b(/łl,',.zrłł,ł f"://' 1,ł ' ,-.,zł 2 4 tł:Ł)
:36.,

X
zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10 000 złotych' W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki' na jakich zostały udzielone (Wobec kogo' w związkuz jakim zdazeniem, w jakiej

wysokości):
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Pow}ższe ośv.iadcz€nie skjadam świadomy(a), ż na podslawie an' 233 ś 1 Kodełsu kamego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy gozi kjara pozbawienia wolności'
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