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(miejscowość)

ośWADczEN|E MAJATKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. ósoba sk|adająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawda starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŁe|i pószciegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym pŻyPadku zastosowania, na|eży

wpisaĆ''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależnośó Poszczegó|nych

sk|adników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. ośwladczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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miejsce zalrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz' U. z 2001

i..t'l,iłz,poz'1ś91.orazz2Oo2r.Nr23,poz.220,rr.62,poz.558,Nr'l13,poz.984'Nr153'poz.
1271 i Ni.214, poz' 1806), zgodnie z art. 24h 1e! ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w

skład matieńskiej wspótności majątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

zasoby pieniężne: 
r\] l J. ,^)r/[ł)L/

- środki pieniężne zgromadzone W wa|ucie po|s|(|eJ:....'...-.'.:.........'.'.........

środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej:...............
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Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

przedsiębiorcÓw, ń KÓrycń uczestniczą takió osoby - na|eży podaĆ |iczbę i emitenia udziałów:

^ .'rt..)q
udziały te stanowią pakiet większy niż 1o % udziałów w spolce: ......,1...f--...:..Y........::..:'.......'...

Z tego h^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚ ci| ....I/.?-...!.?.?'../.t!..7'

Posiadam udziały w innych społkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta udziałów: '......

......N.1..1;_.......,)-o-.r-:.f 2,.:................

t.

1.

..,-*



Z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysoko tci: ...(..* )or/c/ 7

Posiadam akcie w spo'łkach 
- 
hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

pŻedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - nalezy pożac |iózbę i emitenia akcji:

.......,.....i!.i.Ę.'........-){).]-!f.i-Y

akcje te stanowią pakiet większy niż 1o % akcji w społc 
". 

' 'ł.l.Ę....'*;:I'7.!.(.7............

Z tego tytułu osiągną,łem(ę,lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. ''....|!..|.i..:ł-,..!.{!'.I''...

2. Posiadam akeje w innych społkach hand|owych - na|eży podaó |iczbę i emitenta akcji:

'...''...... l!]. -L:..........}2'łY.qł Y

v.
Nabyłem(am) (n€był mój małżonek, z Wyłączeniem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki śamoządu terforialnego, ich
związkÓw |ub od komunalnej osoby prawnej następujqce mienie, które pod|ógało z'byciu w 

-drodze

pŻetargu - na|eży podaĆ opis mienia idatę nabycia, od kogo:

...'.........!....i...........}ł r!. (.']. :........

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,łam) w roku ubiegvm dochód w wysokości: .'L.|..|'Ę...'' Do7? c/ /

vt.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą (na|eży podaĆ formę prawną i pŻedmiot działa|ności):

....,....'..N.|'ę........]Dj.Y.|!- Y...

- osobiście .....'.N.ł,ę..'.''.'... il)i(.ł..!,.|'

- wspÓ|nie z innymi osobami Ni€ DO,rC]q



z tego Mułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: ..,...:L4..(...'d.ę.7,7.--

- iestem członki em zaŻądu(od kiedy): '.''...''''.'h}..|''..'...d-,:y |'ł

- iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): '.......:.al.....ą.Ł./!/.(.. */ ..

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,..'...|k.Ś..'..ąJ,..t/.!.!y......

z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko s"i. '''!'|'.'.,.4.u,'tf.t.:'/...'

v t.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub.innej działalności zarobkowej |ub zajęĆ' z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: .....'........tJ*'...'...*ź::|#:;=....'.

....,..?l,.ł,!..|,|/.a.)....:.....i.tr......i.Żj....bE'.'.''.....:/.p,-tp.ęt......|,:.../.a.4../p..

lx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 1o.ooo zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

na|eży podać markę, mode| irok produkcji): ........t}.].r"..........1}''..]....].:.....'.........'.



zobowiązania pieniężne o wańości- powyżej 10.ooo zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki' na jakich zostały Udzielone (Wobec kogo, w związtu ż jałim zoirzóniem, ń j.atiej wysokości):

...'N.|.t-..... ...Ip. !.:!..ę.y..''.
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4.

c.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)''iż na podstawie ań.233 s 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy |ub zataJenie prawdy grozi kara pozbaw|en|a wo|ności.
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