
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

,.........,........Ś...,.'..'..., dnia...::.'. j...' :.....{..., r.
{migjscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczinie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeże|i poszczegó|ńe ruoryri nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotlrczy".

3. osoba skłidajqca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżno.ść poszczegóInych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
matżeńską wspó|nością majątkową.

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

doQczqce adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘśĆ A , ,.'', ł
Ja, niŹej

(imlona i nazwisko oraz naarvisko rod*", 
, 
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(miejsco rafudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, po2.1591 oraz z2AA2 r. Nr 23, poz.22O, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, po2.1271 i Nr 214,
poz. ,1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, fe posiadam wchodzące w skład małŹeńskiej
wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie po|skiej:
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- Środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej:

na kwotę
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udziały te stanowią pakiet większy nif 10% udziałÓw w społce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ...............

Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - na|eży podaĆ liczbę iemitenta udziałów:
- \ ,/ ",

.:.Z]-Ć;...ó, c:'-i

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .........'.....

tv.

1. Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub pzedsiębiorców,

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

.. :?k,,ś...'.u;,:( *.,: XĘ.<..ł* t y..

akcje te stanowią pakiet większy nii 10o/o akcjiw spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochÓd w wysokoŚci: ...............

2. Posiadam akcje w innych spÓłkach handlowych . na|eży podaó |iczbę iemitenta akcji:

. ł.'I,,' :.'.ę.....(a..-.., ć 4' c. t,.,r. :,.. ł -'*ł'



V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, zvtyłączeniem mienia pzyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej nastę$ujqce mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze pzetargu - nalefy podaĆ

opis mienia j datę nabycia, od kogo: .. s : !. ł.;. (..'. ś. k : !Ą. t: 1 *./.,..............
i.i-=a
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci. ..'............

vt.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (naleŻy podaÓ formę prawnq i pzedmiot działalnoŚci): .....'..............

^ła 
{ e.. c,{.l . frt.,:r Y,

- wspolnie z innymi osobami

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przyqhód i dochód w wysokoŚci: ...'.....'..'..

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|noŚci
(na|eży podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): ............... ...........................

./r/
.',ł.tła..ę{.

. wspó|nie z innymi osobami

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '..'.'.........

. jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

vil.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysokości: ................





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

niepiawdylub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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