
OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

.Jl.aa*?n **t ..., dnia, ?,9. Ąa.. ?p,t\.'r.

Uwaga:

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

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ
wpisać ..nie dotvczY''.

3. osoba składająca oświadczenie obowiązanil jest określić przynależność poszczegóInych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĄŚC A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmirurym (Dz' U.
22001r. Nr 142, poz.759r orazz2002 r. Nr23, poz.220,Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. I27l i Nr 214, poz, 7806), zgodnie z art.24htej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój maj4tek odrębny:

I.

Zasoby pienięzne:

(miejscowość)

- środki pienięzne zgromadzonę w walucie polskiej: ,.*i*P.. dł*,*,r



- środki pienięzne zgtomadzone w walucie obcej: .*..... #i:.1

- papiery wartościowe: ...........rł'ę. d*{'i.Ą.

il.
1. Dom o powierzchni: ..'.qn*€, d'lts.% .,, m,,o wartości: ......łooł. #s,tt

tytuł prawny: ..'..'......'.'........ A*ę.' dct5%

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj zabudowy: .......ł*ę' aĄ-v
tytułprawny: ..'. .*Ę.. .dds%

Ztego tyfułu osięgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychod i dochód w wysokości: ,a,€,. #s%
4, Inne nieruchomoŚci:

powierzchnia:''. .d*ctu,a,,.,.l"ęś*a.,'.:.',,,'..Q,.?,5..,hg

o wartości:
A ^^^3 QAQ.1... et

tytuł prawny:'... .aŁt...^llos*ośi. *1etrł, 
"d'gb*t

ilI.
I Posiadam udziały w spółkach handlowych z

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie

udziałęm gminnych osób prawnych lub

osoby _ naleiy podać liczbę i remitenta

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 oń udział'ów w spółce:



IV.

1.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ na|eŻy podaó liczbę i emitenta udziałów:

....'l+oi...ccuc.Ł.{.'......'..rd
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....l.l..ę..dd.ac,t.1.....

v ll

Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - na|eiy podać |iczbę i emitęnta akcji:

......n*i.'''cĄ+'1

akcje te stanowią pakiet większy rrti I0%o akcji w spółce: e dĄ*"l

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

* #s%
Z tego tytułu osi4gn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .' . ołie. .

V.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z vtyłączeniem mienia ptzyta|eŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostek samorządu
tery.torialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej następuj4ce mienie, które podlegało
zbyci,lw drodze przetargu_tta|eżry podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadzę dziaŁa|ność gospodarczą (na|eiy podać formę prawnq i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami ..'............A/ł.ę #5..tr

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .rr".'ę..c^c*.'cz 
tt-/ 

Ó



vu.

Zarządzam działalnością gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dziaŁa|ności (na|eżzy podać formę prawną i przedmiot działa|ności): '..........

- wspólnie z innymi osobami ................lYY.e. J*s.Y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod dochód w wysokości: .r.v-Ł'.lcŁ3ca7

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ..*.-ę. d.ts*Ź

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ....*b. dĄc',ł

-jestem 
człoŃiem rcdy nadzorczej (od kiedy): '.'.+ł(.' dxrq

U

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '.........''.^"ę....doś'...uo.\_/ l\

Ztego ty.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....rv+.Ł.. #s.Y .

WII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziaŁalności zarobkowej lub zajęć, z

IX.

Składniki mięnia ruchomego o wartości
męchanicznychna|eŻy podać markę, modęl i

powyzej 10 000 zł'otych (w przypadku pojazdów
rok produkcji): ..........

,..'..9.4y+acJ.dd....ę9ch% .. .|"ęrir'.p.k'Ł. . s'r*k,'.,.,,dQa6.ł:,..:....ł'a6.e{ ęy,'.a*,gAY



x.
Zobowiązania
oraz warunki,

pienięzne o wartości powyzej 10 000 zł'otych, w tym zaciągnięte kred1.ty ipożlyczki
na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem..w jakiej

wysokoŚci):

*,.d,w

P ovyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karneso za

\1* 9y 
gr ozi kar a pozbawienia wolności.

..,.),lcls,cł-*L,.,..'&,ę *,ke
(podpis)


