
oŚWnDcZEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga: . .

1. osoba składająca ąświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełrrego
urypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżell pbszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisaĆ
"nie dotltczy".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i majątku obiętego
małżeńską wspó|nością majątkową'

4. oświadczenie o stan|e maiątkowym doĘcry majątku w kĘu i za gnnicą.
5. oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuje również wierzytelnorści pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca polożenia
nieruchomości.

czĘśc A
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(miejsca zafudnienia, stanowisko lub funkcJa)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr
142,po2.1591 oraz 220O2 r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 1'13, po2.984, Nr 153, po2.1271 iNr214,
poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustiawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej
wspó|ności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

. Środki pien ięzne zg romadzone w wa|ucie pols kiej : ......{..4..e€^.a.?{-'

. papiery wańoŚciowe : ..8. !..l,.l.fr ..k. 2'. :'. 9..t 0. € r. a. R:..{ A

;. 
... na kwotę



o wańości: .......,..... Ł l. F... il.p.r..Y..ć..ł.(.

Iil.

1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub peedsiębiorców,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - należy podaĆ liczbę i emitenta udziałów:

...,.... ".'... ".. " 
t !.Ę,.. k{,!".( ?'i.,...,..',.
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Z tego Ęfiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ..'.tt..Ę...h9.T.y'0..ł..i

2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|efy podaĆ liczbę i emitenta udziałÓw:

;;;il;" ;;uil;(-,"') ;,*" ;;; ;;;ffi*;;;;:' i;i: e';i:iii:'i : : : :

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby . należy podać liczbę iemitenta udziałÓw:

.i.j";;;;;;;;ilil"o;;;;;;l;;'"*'...-..łł.ti,...i..eiii.-r.:..i..i..........

Z tego $tułu osiągnałem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd wwysokoŚci. ...''.Ł.l't..łł.('/'#.,{.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - na|eży podać liczbę iemitenta akcji:



J

Z tego \rtułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ..-!!.|.F-....??'(.Y,ł'.ł..y'..,,.,'.....,'.''

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujqce mienie, ktore pod|egało zbyciu w drodze pzetargu . na|eŹy podaĆ

opis mienia'idatę nabycia, od kogo: ......,....ry.t.Ę....W.t.y.k?.Y...............

. wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnqłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokoŚci: .!I!.€...fuf.r.a.2..L.....,..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem pzedstawicie|em, petnomocnikiem takiej działalności
(na|eży podaĆ formę prawną i pzedmiot dziata|ności): .'....',....... .......'..l,...........'....

. wspólnie z innymi osobami ... n,.t' Ę...Dp r:!. 9.l,Y......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....!!.t..E.....M'({..ą.?.r..

v[.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): l. . .2
. jes.teń członkiem.óoąilu ioo łieoy)' ......:....':-'.. .'........ły.!.tź....a2r.y.'a.?..l1.................

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ......'.'.'...l}.!.E....D.aI.Y.a.?..r'

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości. .....Y.!.Ę....w.r'V..9.?.y
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Powyższe oŚwiadeenie składam Świadomy(a), iż nq podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

niepiawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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