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oŚwmocZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

tłp.tę.wu..|"t'....,a,;"ł..ł'?..ł",..!.rt....,.
(miejscowość)

Uwaga:

t. osoba sk|adająca oświadczenie obowiąza,na jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pr:rypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dofYczv''.

3. osob* składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić prrynalefuość poszczegó|nych
składników majątkowychn dochodów i zobavńązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maĘeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. \il części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie araz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘSC A

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591 orazzf002r. Nr 23, poz.fZA, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, paz. 1f71 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ari,.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
Zasoby pienięźne:
. środki pieniężne zgtomadzone w walucie polskiej: .,ll.tE...$"p.r.Y...ę,?..{.

- środki pienięŹne zgromadzone w walucie obcej: ,..,,,9-,'ę.ea,...,!,e.,T.:,,.aśł,ł.v,.ęłł

- papiery waft ościowe :'.....'.'..... ...il !. E..fu 'T..r..a ś. t,

na kwotę:



tytuł prawny : ..........'..... .U. t.. E.,.. a p f?.(,,?. r.

nI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziaŁęm gminnych osÓb prawnych lub
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczątakie osoby _ na|eĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

..'...ł. !..E.....p.p..Ty..ę.!..i.

udziaĘte stanowiąpakiet większy n\żl L}ońudziałów w spółce: ....t*..Ę....fu.q.f.I.-C,!..{.

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ct: ..llł,|E.,....99T.V,9,.1.r....,.

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych_na|eźly podać liczbę i emitenta udziałów: ......

.....|!i.ł. €'.. .b p5..Y.,(.?.y,

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .,tt|'t.t,.,.9.9r.Y,'a'?,''Y......



IV.
1. Posiadam akcje

przedsiębiorców,
w spółkach handlowych z udział,ęm

w których uczestniczątakie osoby - nalezy
gminnych osob prawnych lub

podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet więks zy niz 10 % akcji w spÓłce: .../!.ł.'Ę..,,,b.T.y..€..?..F..,

Ztegotyilfu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoś ci ..|!..i€."."*I.t.:..(..r.....

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należry podać liczbę i emitenta akcji:'................

... y-.ł. E.....w. f,:i...ę. "? .Y.............

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysokoś ci: ...(l.E....MP..ę.ę..r......,

v.
Nabyłem(am) /nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia prryna|eilnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - na|eĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : ..............'.

...... y.. !..t....b, il.X, ę.ut

vI.
1 . Prowadz ę dzińa|ność gospodarczą(naleĘ podać .formę prcwną i przedmiot działalności) :

........ ł. ł. .t.'.. ..ff.l- f . .Y.. c' ?..Y,,....

- osobiście

wspólnie z innymi osobami

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoścr:

2, Zarządzam dziaŁa|nością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikięm takiej
działalności (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): ....'''....'.

...,..y..ł..Ę,,..

. osobiście

wspólnie z innymi osobami



Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

...... ".. t!..t..t.....0 s " f Y.-.f 2 f.

WI.
W spółkach handlowych(naa,,ua, siedziba spółki): ......{.i.'E.....ap.1?...a.?.r.

(w przypadku pojazdów

F.tĄI.a.k

!?E:,r..bitry.

Zobowiązania
oraz warunki

pieniężne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym
na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku

zaciągnięte kredyty i poĘczki
z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

.u /,.€,..,,.D.a.T, y. 9,ł.u.



Pow1'ższe oświadczenię składam św-iaclomy(a'). iz na podstawie art' 233 $ 1 Kocleksu i<arnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

l!.pl.ę.y'ł. i 6, ł.t...ł.,t,,?.k.",,t..?
( rrriejscowośó, data )

.3*.*.JL "'{)f,'


