
ośw,IĄDczENIE MAJĄTKoWE
radnego gmitlY

l,'i.ł/u,.i,x' ., *,,:z łl' l'( hM,
(ńiejscowość)

Uwagar

1. osoba slrladająca ośrvladczenie oboł{ąz'na jo$t do zgoduego z prawdł statanlego

l zupelnego w}Telnielia każdej z rubrvk'
z. i.iói p"r'""r.ńne rubryki nie znajffi w tontretnym przypadku z!śtosowania' naleł

,. HJ'f"'ffi." *iadczelie obot{iązanl jśst określtć plT1l"_żT:: j:'^*cóF{'"h"' 
Jń"a'rilo"_"iiiitr."*ycr,, ao"Loaow"i"onowiązara do ńa';ąiru odręb!€go i n'jątku

objętego malźeńską tvspólnośctą majątkową' 
_

4. ośńaóczente maJątkowe dotyczy majątku w kraju i za granreą' .''
5' oświadczenie majątkowe obeJmuj€ rów eż wierzytclności ptenlęzne' - -
6. w cześci A ośn'nd""enin 

""*o.te 
,ą ńi*nncje 

'ałne, 

w cięsci n z.ś infoTm'cje nieilvme- 
il""a;._ ilfi*;;ń.-,'i;;l; iki;;ą;;d oświadczente oraz miejsca Dolożenl!

-deruchomości.

pozapoznaniusięzprzepisamiustawyzdnia8marca1990r.osamorządzie.gminnym@z.U.
:;fii;* ;";';;'l!!r oru" 

" 
zobz ''Ń 23, poz' 220, NI 62, poz' 558' Nr 113' poz' 984'

'^';'ri.';;' izili;u')ń po,' re06l, 
'goani' 

z'ar1' 24h ręj usrarłry ośvliadczam' że posiadam

;' 'ilłfi; 
,_kń;;iz"'i,L'ii*rpa'ói.i-"'ająrkowej lub stanowiące mój malątek odrebny|

Zasoby pienięŻle: 
'' 

'' 
), )' ł

- środkl pieniężne zgromadzone u walucle polsKeJ| '"'''""''""''i"':'''j'''"''l'' '''

_ środki pigniężne Żgromadzone w walucie ob oęj: '"'''''|'lA!'''*ł' t.rry' , ,, ,--.- -

na kwotęl,'''''''''.''....''.'''...'...'''.



powierzchnia:'..,''.,'...'' n*!l:|*lł1,:j'

ryłuł prałłnyl

o wańości:

m.

1. Posiadarn udział W spółkach haodlowych z udziałem gmimych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uozestliozą takię osoby _ mleży podaó liczbę i eĘitenta udziałów:

, l,
''.'''.'''' '''''''' '''.'''.''''''''4lł.'''?!:ł''"'''.lł'''''.'.'..'''//

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce;

Z tggo tJ4ułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegłyri,dochód w wysokości:

2' Posiadam udziĄ w inrrych spó&ac'h handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ,,''.,
t1

z t9go tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubięgłym dochód w wysokości|



rv.
1, Posiadarrr akcje w spółkach bandlowych z udziałem gmimyoh osób prawnych lub

przedsiębiorców. w kóryob ucze,smiczą rakie osoby - należf podać liczbę iemitenta akcjiI

''''''''''','''''''''''''''''''''''l'ł:.['' k'E'k/'r':.{!''','''.'''

akcje t€ stanowiąpakiet większy niż i0 % akcji w spółcel '''...'.'''''.','.'

z tego Ę'tułu osiągnąłwl(ęłam) w roku ubiogĘm dochód w wysokościl ''

v,
Nabyłem(ar' /nabył mój mąłżorlek, z wyłączeniem mienia przynależrtego do 

'jego 
majątku

odrębnego/ od' Skarbu 
_Państva, 

imęj pństwowej osoby prawnej, jefuostk samorządu

teri4orijnego, ich zwią'zków lub od komunalnej osoby Fawrcj następująoe ńięnie, ktÓre podlegało

zbyciuwdrodzępfzętargu-nalężrypodaćoiismieniaidatęnabycia,odkogo:'.''.''''.''''',,'"""""''''

Z;;;;tńł.";Ęilili;ł"*i;."k,.;bi;cry*;;"hil;;;"bód;"yi;;i;i;;:l;" 'Ł,t'tr|#
2' Zatządzam działa\łością gospodarczą lub jestęm przedstawicielem, pęłnomocnikięm takiej

dz\ł'alnośoi (nąteł podąć foftltę pfawną i przedniot dzialalkości)|

''''''''''...',,'].''.'''.''''.,N'.{1 l'Lł'..l!, ełłsIł1''''''''''//
- osobiście.,,,.,.,.'.''''''''



4

z tęgo Ętufu osią$ąłem(ęłam) w loku ubiegł}T doobód w wysokościl "'

\Ą. ' t./
W spólkach haldlowych vazł' a, siedziba spółki \| ''' '' ' '' ' ' ' ''.'LLt !'''-]''ł 'łf '': 

r' 
'

- jestem członkiem zarządu(od, Hedy): ''''.,''..'

z togo t}tulu osią$tąłem(ęłam) w roku ubiegł}łn dochód w wysokości: "

x.
Skła&iki mienia ruchomego o wattośol powyżej 10'000 zlotych lw przypadku pojazdów

echaĄicz ych hależy podai na'kę' mode! i rot< pi'ałł"jl' "l_'ł'''ił' ' ' l'' ':'{" -' '1 _l': 
j 

' ' ' ' '' ' ' '' ' ' ''

1:i;:li,:'';"ii'{;';)-ńiit;',,'.i'?''iiź''iii.'iił.łjłin'':,jii,:-.ii'"u7-'1l't:
l1l'^1 1ź (

't,':.'!' ]ł''rr'{:'h':'.'''-.!ł't1'/. 'j''J','frrrxr 'll1',"oi'',o"''@n"'Ir'1''"1:''''','k';"'l'a'h'ł /''''''''

't|-'r^,'.'''łJ'r4'ł,,' '-/'',./',-.,)*''',],ołr'.^:,a'kł''*''',4n''a:-''')l 'lł'u':'Jć-rr'!'ą|'''"'''''''' ''''



- 'wyższę oświadczeEie sldadam świadomy(a), iż aa podstawi€ a!t' 233 { 1 Kodeksu kam€go za

ńdanie lieprawdy lub zarajenie pnwdy grozi karą pozbawieBia woLuoścj

l,,iit,L t,,.. .i t'. l.!, l ri ii,
]t miejscowość, jata 

)


