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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. ósoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2' Jeż'e|i pószciegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prŹyPadku

prawdą starannego i

zastosowania, na|eży

wpisać,,nie dotyczy''.
3. óiooa śtuo"ją"u óświadczenie obowiązana jest okreś|iĆ przyna|eżność poszczegó|nych

"tt"onlt.o* 
ńjjątrowycn, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego matżeńską wspó|nością majątkową.
4. oświaóczenie o stańie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

ó. w części A oświadczenia liwańe są informacje jawne,.w'części B zaś informacje niejawne

dotyc.zące adresu zamieszkania śkładającego oświadczenie oraz mieisca położenia

nieruchomoŚci.
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po zapoznaniu się z przePisami ustawy z dnia 8 marca .l99o r. o samorządzie gminnym (Dz. U 22001

l N' i;'' ;;'. lógl.o'"ż z 2OO2 r' t.tr zs, poz. 22O, nł 62, poz' 558, Nr 113, poz. 984, Nr .l53' poz

iźll i Ń,ilą, poz. 1806), zgodnie z ań. z4h |e] ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w

skład mażeńskiej wspó|ności ńajątkowej Iub sianowiące mój ma.iątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne: hl i ,: jV iLt ) L
- środki pieniężne zgromadzone w wa|uc|e po|sK|el:.......'..'.:'L ':.'I. -''.'.l,1=|.

Środki pieniężne zgromadzone w WaIucie obcej:...........



r.

1. Posiadam udziały W spotkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub

po"ó"Ęoio.."o*' ń ktÓrych uczestniczą iakie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta udzia'łÓw:

. lvt.i:-...........,{p. r k.(. ?..?..

udziały te stanowią pakiet WięKszy niż 1o % udziałów W spotce: ..'........./V ł.Ę..'.!'dp.l!:ś.ł..!/.'..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokoś ci: ........'i.vt'tr.:..',f,QI.+'Q.?

2'Posiadamudziaływinnychspołkachhand|owych-na|eżypodaÓliczbęiemitentaudziałÓw:'......



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysotosci: .'...ćl./i.i' ''(ł:ik*.,.''

tv.
1. Posiadam akcje W społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych

pzedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby - na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

. !.t !.' E,,,'.'..'Q Q.7- !': ś' 2' k''

akcje te stanowią pakiet większy niz 1o % akcjiW społce . ....'''.../V/E'.....D.QIŁŚ-'ł..?;....'.....'

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysot<osci: .'..'/Vt.)-:'-.' ..łl.ł'ł 'ł.,:l,.,

2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych - na|eży podac |iczbę iemitenta akcji:

. t t l.i t- ...;,Det) k.: -2..r:.....

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,tam) W roku ubiegłym dochód W wysoxosci: ..'4l.h..-....Qe:i.kr-.z!:.

Nabvłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienla pzynależnego do jego majątku. odrębnego)

oJ-śr.",r]u b)rlsńa, iin"j państwowój osoby prawnej, jednostki samoŻądu teMoria|nego, ich

związkóW lub od komuna|ńej osoby prawnej następujące mienie' które pod|egało zbyciu W drodze

przetargu - na|eży podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
ł ' Prowadzę działaIność gospodarczą (naIeży podac formę prawną i pfedmiot działaIności): ..'..........



z tego tytułu osiągnąłem(ę,łam) w roku ubiegłym pŻychód i dochód w Wysoko sci. ' '| 'V-t..|i' .Ę:l'\':,-,Ł

zaŻ:ądzam działalnoŚcią gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em' pełnomocnikiem takiej
działalności (na|eży podać formę prawną i pęedmiot działalnośc'):... '......... '.......

..'.'' M |. 
=j'..'.1.,.ę.i.t 

Ś...ł.. !'.'..,.'.

osobiŚcie .,., , tu.it...&.(:I.ł..!.:ł..i.....

Z tego Mułu osiągną'łem(ę,łam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: .'..'.......Ml'/.:..:{,b/:Ł|QI

v .

W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): ............'....ly./..E....'{xżT't,'(.ł'.L:.'.'.'.''.''.'..'..,,..

- jestem członki em zarządu (od k'edy): ...tl/tt}....'ł-a.ł|..i;.|,?!':

. jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............'.../v.t..E'..'.''..'oQ'ł.łi..l:.r:.ł.'?.'''..,.,,.,.''..

składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej 10.000 zł (w pzypadku pojazdów mechanicznych

na|eży podać markę' mode| i rok produkc1i): ................'..,..,'i,u|'r:'.'''''8'Oj'kL'*:''?:



x.

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zóstały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoś6)'

N'I.E-'...cŁxr€e'*:



e. ..,.,,.,..,.,..,4.r...

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na Podstawie ań.233 s 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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