
oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminya 
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i zupełnego \rT.pelnienia każdej z rubryk.
,lezóti pos'c"egótne rubryki nie znajdują w kodk.etnym przypadku zastosowania, naleł
\łTi8ać ]!!!J!qĘś4{.:
o,ot".taoanją"o 

'iwiadczenie 
obowiązana jest określić przynależność poszczegó|n)'ch

składników ńajątłowycł, dochodów i Żobowiąząń do majątku odrębn€go i majątku

objętego małżeńską WspólBością mal ątko'ivą.
oświadczenie majątkolve dotycą majątku w kraju i za granlcą'
oświadczenie majątkoł€ obejmuje również łYierzytelności pieniężne.

W części A oświatlczenia za{;rte są informacje Javtre' w części B zaś ilfo}macje niejawDe

tlotyczące adresu zamieszkania iłł"dującego oświadczenie oroŻ miejsca polożenia

niełuchomości.

po Żapozffniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o, samolządzie gminnym (Dz'U'

z zooi r' Nt I42, poż' Lśg! otaz z 2OO2 r' Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr IL3, poz' 984,

NI i53, poz' 1271 i Nr 2l4, poz. 1806), zgodnię z ań' 24h tej uŚta$ly oświadczam, żę posiadam

wchodząoe w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;

I.

Uwaga:

1. osoba s|ładająca oświadczenie obowiązana jest do Żgoduęgo z prawdą, s1arantrego
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o wańości: .'''.'.'''..'''''' Tu1 , powierzclroia: .........,

rodzaj zabudowyt .

t}4uł prawny:'...,''...'..

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

4' Innę nięruchomościl \

nr.

l. Posiadam udziały \ł spółkach handlowych z udziałor.r gminnych osób prawnych lub

l']l]*l'--"]1*"*:*]*::"]:.,11"J'aliĄ'ń:::::-':::-]:::::::"*
\l

' ::::::'* ""*: *:*:" *ffit':H&łiffi:-: 
::-l:i'li-iil*lilllr\



rv.
1' Posiądam akcje w spółkach handlowych z udziałem gmimych

plzedsiębiorców, w których ucŻesbiczątakjF gsoby _należy podaó liczbę i
osób prawnych lub
emitenta akcji:przęoslęolorcow' w Krorycn uczesmtcŻĄ laKffiory,_ 
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akcje !e slanowiąpakiet więk<zy niż lo o; aLcjiw spółce: '''''''' ''(Yr''L'''''''c{a'ź4I^'AL' r/l'|!! " "' '"-'-r"""t

2. Posiadam akcje w innych
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Nabyłen(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, 'jednostki samorządu
ter},toria1nego, ich związków lub od komunalnęj osoby prawnej następujące mięnie, kt'óre poAleFało
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Z tego Ętuhl osiągnąłem(ęłam) w foku ubiegłym dochód w wysokośc i, b.N Ąl ur 
'

vt, r,
w spólloch handlouryc h l nała a siedziba :pólki ,| ''''''' ''' lł])t'.tlł'\L}')'

jęstem członkień Żarządtt (od kedy):

_ jestęm członkiom l ddy nadzorczaj (od ki"dy)| -..łN]|'''d"Ąn'1
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I

!'Itr.
Ime dochody osiągane z t}fufu zatrudnienia lub injtej działalności zarobkowej lub zajęć,

z podaniem k\łot uzyskiwanych z każdego tytufu| '.'''''''.'.'..'.'..''.'.'''.,,,''.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wąrtości powyżej 10'000 zloJyc\ \.w 1prp1padku
*1':::|1":::: 
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pojazdów

X,
Zoborviązania pieniężnę o wartoścl powyżej 10.000 złorych, w tym zacią8nięte kęd}'ty i pozyczkj
omz wan]lki na jakich zostaĘ ldzie|orre |wabec\l@go,-y łłiązku z jakim zdaueniem, w jakiej

wrakoi.il: ''''''.'''..''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''1n\L'''''C'LĄ't':"'v
......r.......................r... 't



t-Wyższe oświadczeni€ składam świadomy(a)' iż na podstawie a!t. 233 $ 1 Kodeksu kamęgo za
podadę lięprawdy lub zatajenie pnwdy grozi kafa pozbawienia wolłości'
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