
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

P,, ł-v p.a..,.. f, .y,d4, on,^ ł. t,.. 0 l.,.. łd. /j
U (miolscowość)
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1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
r4lpełnienia każdei z rubryk.

2' Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eży wpisać
"nie doĘczy...

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió pzynależność poszczegó|nych
składników majątkorn4lch, dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i majątku obJętego
małżeńską wspólnością maiątkową.

4. oświadczenie o stanie maiątkowym doĘcry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkou4ym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składaJącego oświadczenie oraz mieisca polożenia
nieruchomąści.
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po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2ffi1 r. Nr
142, poz. 1 591 oraz z 20A2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 't 3, poz. 984, Nr 1 53, poz. 127 I i Nr 21 4,
poz. 1806), zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, fe posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej
wspólności majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięŹne: r'
- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie polskiej: .,I.0,e.d...c/.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

. Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorcow,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: M..(.'

podaĆ liczbę iemitenta udziałÓw:

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z.udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,

w ktÓrych uczestniczą takie osoby - na|efy podać |iczbęi emitenta udziałów:
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akcje te stanowią pakietwiększy nif 1Oo/oakcjiw spÓłce: .aał..ł......ak2.ry...(.ł.g."...../r
il ffi;;;;;;--(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd * 
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubieg,łym dochÓd w wysokoŚci: ...4"4rt..€, a{ś2-r..ł.../.?4/.','r'/

Nabyłem(am) (nabył mój mation ek, z wyłąezeniem mienia pzyna|einego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej.osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związkÓw |ub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie., ktÓre podleg7ło zbyciu w drodze przetargu - na|efy podaĆ
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre po,dleg7ło zDyclu w orooze P|Zetalgu . lla|ę.)r Pvwq

opis mienia idatę nabycia, od kogo: ...A/.Ił1...(....'.ak-r.ł-ilł.,ł...,..
//
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .,$k1...(......



vlll.
|ub zajęĆ, z podaniem kwot

ol/Lot.

tx.

SkŁadniki mienia ruchomego rzdÓw mechanicznycĘ
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Zobowiązania pieniężne o wańości po1vyżej 1o.ooo złotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

]]]ll].]1 ::::::,'"2)::V*ttr':.#:.ńil:":::-:::ii]]:l.l:::::1*::::::l .....'.

//
.|....'.....,łI..,



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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