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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
ł.-'6"oo" składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wype|nienia każdej z rubryk.
,. ];[ii ń;;e!olne ruoryt<i 

.ni" 

'njjoują 
w konkretnym przypadku zastosowania, należy

Wpisać,,nie dotyczy''.
g. ó3ooa śtl"o"ją"" 

.oświadczenie 
obowiązana jesl określiÓ Przyna|eżnośó Poszczegó|nych-. 

"ń"łnlro* 
ńajątkowycn, dochodów i zobówiązań do majątku odrębnego i majątku

obieteqo mażeńską wspó|nością majątkową.
ł. ósliiui"'""i" o stanie majątrowym aótyczy majątku w kraju i za granicą.

ś. ós*iuo"'"ni" o stanie majątkowlm obeimuje również wierzyte|ności pieniężne' . . .

ó. w 
".ęs"i 

ł oświadczenia iiwańó są inńrmicje jawne,.w.części B zaś informacje niejawne- 
ł;ł_"]'ą"" adresu zamieszrania śrtaoającóo oświadczenie oraz mieisca położenia

nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisam| ustawyz dnia 8 marca'l99o r. o samorządzie gminnym.(Dz U. z2001

lN'I;',ń;.iós1.o,uż,zooi,'łiżs,poz.22O,nr62'poz.558,Nr113,poz.984,Nr153'poz.,iiil 
iNi|i._i, po'. laoo), zgodnie z art..złtl tej ustawy -oświadczam, 

że posiadam wchodzące w

.ń"j 
'"ta"n"ńiói 

*spÓ|ności ńajątkowej Iub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne: 1 ofu oa
- środki pieniężne zgromadzone w WaIucie polsK|eJ:.......... '.'.':i.l...'..........ł.



3. GosDodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw"' .......................f.'!IQ....

4. Inne nieruchomości:

vowierzcnni a :...tł.9..Ą|

powierzchnia:'...,........'................'.'.'...|ł*.y
ol'4.-1

;I

.l
Muł prawny: .'........q,l.c.......'.d *tl*1

lr

t.

1. Posiadam udziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

pzedsiębiorców, w którycń uczestniczą takie osoby - na|eży podaÓ |iczbę i emitenta udzia1ów:

-.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałÓw w społce: .................

*'.'.'..ąbł|n?
z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

, ie cia*.'-,
, ;;";" ; ";;; ;;;;; ";;;;"#,il' l^;o!;"";,:; 

"-"; 
; ;" ;;;";;;, 

-



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd.w WysokoŚci: .........................
tt

.......'..... -rł.ę.....il.!!^7%u.....'......tł
Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

pŻedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

^r, 
UrJff

.h*t....a

Posiadam akcje w innych spółkach hand|owych -
I

...-.-W.?.--.-Ś].

Iiczbę i emitenta akcji: ................'eż{ podać

u4t" 17"" ""'

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

,,łY dd}1(}4

v. ul
Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek, z Wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego mają1ku odrębnego)
od śkańu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu teMoria|nego' ich

związkÓw |ub od komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egało zbyciu w drodze
przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

rrl
. -......|I4,Ł.,'''. !).ęłł|I{A...'....'..............

!) I

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

-wspó|niezinnymiosobami .........Ag... 

^,l7

akcje te stanowią pakiet większy niż .l0 % akcji w sPołce: ............ '............

,u'c ,7,lł.,,-,"- ' 'i
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku Ubieglym doćhód/w wysokości: ........................'.



z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysok"ś"i. ...h.9...J.dl7

Zarządzam działa|noŚcią gospodarczą |ub jestem .plzedstawicielem, 
pełnomocnikiem takiej

dzia'łj|ności (na|eży podać formę prawną i przedmiot działaInoŚci):....................

tll. | ,,\, .7^,ł\.| (fu,'ł 
'- jestem członkiem rady nadzorczel (oo K|eoy): '..'....'.......'..|f..\.L.......,..;..-.|..!.-".,.łl.''.tt

,,ie ,i uhrnn- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....'.............*1.:-.. '.'':'.Y'.|-Y::I^.....
,JV

tl

z tego Mułu osiągną'łem(ęłam) W roku ubiegłym dochÓd w wysokości: '.'....'.'...l.17.....,Jrl,t{Ł..W...'..'.J,4
v t.

lnneoocnooyosiąganezb^ułuzatrudnienia|ub'innejdziałalnościzarobkowej|ubza.ięć,zpodaniem

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

na|eŹy podać markę, mode| i rok produkc'ii): ....'..'....'fi.J........?.ll.la......l'3...../'LD ...'',''.'lpqł,y.'..'..



Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w iakiej Wysokości):

7



f

4.

c.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a)''iż na podstawie art.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

'?

.źLl:t ./!...?.!...?...O.9ó..,.v.,
( m|ol7wość, data)

ilr!,^j I,t,n............i;a&i......,1- ._ ..
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