
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

,|,..:II' -..I ,dnia t: '' : t
(n}iejscowość)

'!,l'j'-..-. . _ --'

Uwagai

1,osobasl.ładającaoświadczenieobowiązanajestdozgodnegozprawdą'starannego
i zupełnego ĘYpełnleuia krżd€j z rubryk'

z. }.łćri po'-"."Jj,oloe rubryki nie zna;dują ł konkretnym przypadku zastosowania' należł

lTisać 5ig3g]ts4]
3. osoba śldądaj4ca oświadczęlię obowiązana j€st okleślić przynależnorc poszczegóInyih

sk]ąaników ńajątkowych, rlochortów i zobowiązań do majątku odrębnego i Bajątku

objętego malźeńską wspólrością maiątkową
4. ośrłiaóczenie majątkowe dofyczy najątku w kraju i za granicą' 

_

5. oświadczenie młiitkowe obejmuje rówlież wiełzytelności pieniężne' _ _

6' W części A oświadczenia zawarłjsą informacje jar'Yne, w części B zAś informacje niejawle

dotyclące atiresu zamieszkania iLrnaoją"igo oświadczeni€ oraz miejsc' polożenla

nieruchomości.

czĘść A

... '. . .. .'i:i'ł).|,i"'.,.,,,,'''''_i:ł'i,,1j).ŁL):'l-''Y,,.''''''.'L:r'lil.'"'''""'''"''''""'''''''"'"''''

' '' .''''' .'.'''.l]'ł')|Y:'' . ... Pł}.:. ' !:.rl.l]..''....'..!lj.1)..;'..'.!:i.]:,ilł-.'..,',.'.'''''.,.,,..''.''..,.''
( miejscę zahudnienia' stanowisko lub funkoja )

po zapozoaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o' samorządzie gmimym (Dz'U'
'" zooi 

'. 
N, tłz,'poź' śsl oraz z 2002 t' Nr 23, poz. 22o,Ń 62, poz 558, NI I13, poz' 984'

N! l53, poz' L21'I'i Nt 2I4' poz' 1806), zgodnie z an' 24h tej ustaw} olkiadczam, że posiadan

wchodźące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L-
Zasoby pienięzne:
- środki pieniężEe z$omadzone w walucie polskięj: .''.'...'.:'::''':'i'':'']':'Y''''''|']'''''''''' '"'''"''''|"'"'"

' środki pięniężne zglomadzonę w walucie obce.1l ,''''.l:'lF-''''.')*li.,'i:i' ..''''.,.,.,'."''''''"''"''"'"'"'

na kwotęl'''.'''''',.''..'.'



z Ęo fytułu osiąEląłem(ęłam) w ioku ubiegł}m przychód i docłlód w wysokosci: 'j.l.).l'l'!|:.'].i. ': 
- -' - -'

4' Innę nięruchomości:

m.

1. Posiadam udziął W spółkaoh handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w lś1órych uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i ęńitenta udziałów:

udziały tę stanowią pakiet większy niż 1o% udziałów w spółce| ''''.'..'!''':'''''''''')'"'l:.Y':.:\','.....'''

Z tego tłułu osiągnąłęm(ęłam) w roku ubiegłyń.dochód w wysokośoi; '''''.|.::...''''')':]i'i;i':'.''''

Y



rv.
1' Posiadam akcję

przedsiębiorców,

3

w spółkach handlowych z uóziałem gmimych gsób prawnyclr iub

w których uczeshriczątakie osoby - należypodaó liczbę i emitęntą akcji:

akcje te sLanowią pakiet większy niż l0 o/o akcji w spólce: '''''' .' 
' '': ]'r.'''''')''j '''''!'{':''. ''''.'''''' ''''''

Z tego Ę'tufu osiąg!ąłem(ęłalE) w roku ubiegbm dochód w wysokości' ''''.\'li-..''''',li_"l'.|'i)'.. 
"''

2' Posiadam akoje w innych spółkach handlowych - naleł podać ljozbę i emitenta akcji:'''''' '' '''''''

z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokości| ''..'!.'':::'''.''l'l'Lii'!(:.'''.

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu

terytorialnego, ich zwiąŻków iub od komunalnej osoby Fawnej następujące mienie, ktsre podlegało

zbyciu w drodz9 ptzętargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo | ..''.'''''... . ''''''''...'''..

L r i-, ).:'.I:,t.:rr.

vI.
1. Prowadzę działalnoś ć gospodarozą(nalĄ podać formę prawną i pfzedfuiot dziąłąlności) |

- osobiście ''....''','.,''''.''..''''''''''''.l:..Ę'...'.'..,'))'iI]i'i.'-:1'.'''''...'....'.,' ,,

Z 
"c.,ńł' ";*c';i;;i;ili ; ."k" il;;ń p,ł".r,,"ai j""ma * 

"v,"t"l.i'' 
t : ; i" _ lit'

Ż' Zarządzam działallością gospodarczą lub jostem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
ózia}alrcści (mlĄ podać formę prawną i ptzedfuiot działalnaści)|

..:........ ):. .;. .

- osobiścle.''.''''''''l''.''''''''''''''']'':..'''''''



4

Z tego Rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm doohód w wysokości ''l].'i'.'''']:i1r,.ł)1

WI.
W spółkach handlowyc h (nazwa, siedziba spółki )l .'.''.'''\:'Ę...'...}__1.!.:i

jesiemcŻłon}iemradynadzorczeilodkiedy\:''''...]''':'''.'''''''.'',]':','l':'..''''''...'''''''''''']i"

jesteqr członkiem kom isii revnzyjnej (od kedy) l '. '.'\:.'" ' '..' ' ':) !'l;, [1:' 
' ' ' '...' ' ' '... ' ' ' '.', '' ' '' ' ' ""'

Z ręgo t łuł! osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn doohód w wysokośoi: .' ' ' '!.]j" ''.. ', ):{:i.|'łi' ' ' '..'' ',

l1tr.
Ilae dochody osiągane z t}'tułu Żatrudnienia lrrb iinej duiałalności zarobkowej lub zajęć,

z podani€m kwot uzyskiwanych z kaŹdego tjłułu| ''''',,.,'''''.''''''.''''.'...'

:}'*.1'**'''il'j:rji'q:s*.:'':'''.'''''Ł+':'1;::''''''' '_i#'':::' ''''.''''''. '''''''

'''''''''''''.'''''.''.'''".Y.:',,';'''''.''''!'l'i'*'i''t'i'.'''.''''''.v'''').!'''.|..'ł''..'''''.''''''_1'l'l'',('r'''*:.

LX.
Skład ki mienia ruchomego o waltości powyżej 1o'o00 złotyoh (w płąpadku pojazdów

mechanicznych naleĘ podąć mark, model i rok produkcji): ..,',.'''''.'. '

)ł.{9r!t;)''..''''Y::'ł:i[1''''.....3l\'łv.ij'''....)!,i.ł:!'''''''''''.lll.:l':..''.'''.,','''

''.''...''''.,'''''''''i]'t(.!'.:]-'.'.''.''3;'Ę'):'''|'l''l..'''''''..l|.!'i'.lr.J.,'''.'i'i.ik't''.:.r''''j']']'ll'''_..'''j.:,:l.':'''
.''''.'''.'',,..,,.'''.''[-r_[.,:i ]'il'''.''...''':.l-'i'Y.|r.1''.'.'...'''!.t):'i.I].}ł..'.'..''Y. 'lL:,]'..,,,,''''.''L':L:.:'.:''''''.....

x.
zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10'000 złofych, w t}m zaciągnięte ked}'ty i pożyczki
olaz warunki na jŃich zostaĘ udzielole (wobec kogo, w zwięlw z jakim zdątzenien' w jalciej
wysoko! ci\: .................



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż oa podstawie ań' 233 $ 1 Kodeksu kamego za

\.'danię lięplawdy lub zatajęnię pnwdy glozi kara pozbawienia wolrrości'

)';.'}p;;'sl'|.,1ł'.....}',l, l!'''ł5
( mie]scowość' data )


