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ośWADczENlE |vAJĄTKowE
radnego gminy
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{. osoba 6kładająca ośwladczeni€ obowląŻanajest do zgodn€o z prawdą starannego izupełnegowypełnienia każd6j 2 .ubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znalduiąw konkretnym przypadku zastosowanla, naleźy wplsać -q!9dotvczv",

3' osoba 6ldadaiąca oświad.Żenle obowiązanajeśt określlć prŻynalożność poszcz€gó|nych sktadnikówmaiątkowych' dochodów i Żobowlażań .|o m4ątku odĘbneóo i majątł,i otięi"go ."łŹ",i"łąwspólnośclą majątkowa.

4 oświadczehi€ o slanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za granicą.
5. oświadczenie o statrie majątkowyh obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6' w cżęści A oświadczenia zewańe s5 lnfofrnacjo jawne, w części B zaś informacJe ni€lawne dotycząceadresu zamieszkania składając€go ;świadczónń onz mlejsca połoźenia nierucnomości'

czĘśĆ A

fi 5 !,$i ;:ilr

(mkłsce zatruantenią stanowńio lub funkc]a)

ryjuŁ1'l"niu "ię_1!=pjsami 
ustawy z dnia 8 marca 19go r' o samoŻądŻje gminnym

po^z.^1591 olaz z 2002 l. Nr 23' poŻ. 22o, Nr 62' poz' 558, t']r t ts, poz. seą,-t,]t rśg'
1806)' zgodni€ z sń. 24h t6j ustswy oŚwiadcŻam' że posladam wctroozące w st<łau
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
L

(Oz. U. z 2001 t.Nt 14Z,
poz. 1271 i Nt 214, poz.
mEżeńskioj wspólnoŚci

Zasoby pignĘae:

- środki pieniężne ągrcmadzone w walucie polskiej:

_ środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej:

- papiery Wańościowe:

na kwotę;
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Dorn o powjeŻchni:

tytuł prawny]

Mieszkanie o powiezchni:

tytuł prawny:
m 2' o wańości:

Gospodarsi/vo rolne:

rodzaj gospodarsh,va: , powieŻ chnia: LU--|-'-O- h.a

4.

o Wańości:

powiezchnia:

.

:.:-]---_---.--.:-'-_
Muł prawny| l, /ł',:nl.ąt,l

Posiadam udziały W społkach handlowych z udzlałem gminnych osób prawnych 1ub
pzedsiębiorcóW, w których Uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta

o wanosct:

udziałówI

udzialy te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW w spółce:

Z tego łłUłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokoścj:

2. Posiadam udzialy w społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

z tego !^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W WysokościI

M.
1. Posiadam akcje W spółkach

pŻedsiębiorcóW' w których
handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

o W s onfńm Dl sp' Ż o'o' *mai : BoK6i].nloh ol' te|'/fax (o -22) 626 92 95' p'22) ę2ę 92 97



akcje te stanowią pakiet Większy niŹ 10% akcji W spółce: . ,,e ie eLł-L'ł./ r*7 .. .

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

Posiadam akcje w,innych spółkach handlowych - naleŹy podać |iczbę i emitenta akcji:

Z tego t}'tułu osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odĘbnego) od SkańU Państwa, jnnej pańsh{owej osoby prawnej' jednostek samoŻądu
teMorialnego, ich związków lUb od komunalnejosoby prawnej następujące mlenie, które
podlegało zbyciu wdrodze pzetargu _ naleł podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt
1. Prowadzę dzialalnośc gospodarcą (należy podaĆ formę prawną i pŻedmiot dzialalności)j

-Wspólnie z innymi osobami: *&7*-^
z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

zarządzam dzialalnością gospodarczą lUb jęstem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną i pŻedmiot działalności):

-wspóInie z innymiosob"'', 
''''',r'] i'ś]''' ' '''

Z tego Mułu os]ągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

o \.lw sid.fom ol sp Ż Ó o.' email: BoK6ś dnlom'ol' te '/fai (o'22) E2B 92 95 F-22) a2B 92 91
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba s pdłx): 6 i. g fi4/7i ś.eq

-jestem członkiern ŻaŻądu (od

_jeslem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

z tego Mułu osiqgnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochód w wysokościI

v[t
lnne dochody osiągane z q/tułu zatrudnienia
kwot uzyskiwanych z każdego Mułu:

innej działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem

x
składnikimienia
mechanicznych

ruchomego o wańości powyż€j 1o ooo złotych (w przypadku pojazdów
należy podać markę' model i rok p.odukcji)|

x
zobowiązania

oraz warunki,

wysokości):

pieniężne o wańości powyżej 10 ooo złotych' W tym zaciągnięte kredw i pożyczki
na ja kich zostały ud zielo ne (Wobec kogo 

' 
w związku z jakim zdalze n ie m, w jakiej
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Pow}ższe oświadczenie s}ładem śvdadomy(a), u na podstawie alt. 233 s 1 Kodeksu kamego za podade nieprawdy
lub zatajenie prawdy g:ozi kala pozbawięnia wolności'

'..3p*.,r.;.''fu,..'''1laę.g/'/ł
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