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ośwnoczeuE MAJĄTKoWE
radnego gminy

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. JeŁe|i pószcźegó|ne rubryki nie zna;ou;ą w konkretnym pŻypadku zastosowania, na|eży

wPisać,,nie dotyczy''.
3. oioba śraoają"" óświadczenie obowiązana jest okreś|ić przyna|eżnośÓ poszczegó|nych

składników ńj;ątxowycn, 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 wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia ziwańó są informacje jawne,'w.częŚGi B zaś informacje niejawne- 
o"tvc".ące adresu zamieszkania śkładającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.

czĘśÓA , f :1 l .-.\J
Ja niżej podpisany(a), .........:ł............ ? Ł0JJil.i.\l,''AŁ 

..... J..!!.]

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 ['9!ca 199-o r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2001

l N, i4'' fu'. Jśgt.o|."ż z 2oo2 r' t.tr zs, poz. ?2o, nr 62, p9z: 558, Nr .l13, poz. 984' Nr 153' poz

1271 i N;'214, poz. 1806), zgodnie z ań. 24h te1ustawy 'oświadczam' 
że posiadam wchodzące \i'

s[tao mazerlsńió1 wspó|no3ci ńajątkowej Iub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w waIucie polskiej:......
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nakwotę: ,tu t dłłyłu(-.'d
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3. Gospodarstwo rolne:

powietzchnia:....................

rodzaj zabudowy: 
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: .. 

f"'t'|.".f,...

;;;;;;... .....' ..... ....'Jd;ń..,*-.--ł

llt.
1. Posiadam udziały W spółkach hand|owych z udziałem gmjnnych osób prawnych lub

po"J.ńuiot."o*, ń Kórycir uczestniczą takió osoby - nateży podaĆ |iczbę i emitenta udziałÓw:

łńtv:.ł'"-*"':'|"*
2. Posiadam udziaty w innych spotkach hand|owyc'h - należy

t&:r
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym doc

akcje te stanowią pakiet Większy niŹ 1o % akcji W spo'łce; ;Ł . i;*i 
..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokośłi:

il{t.......il," J, ".' ."/
{i.\Ty.:ry

2. Posiadam akcje W innych społkach handlowych _ należy podać |iczbę i emitentJ atcji:

li.(( 0Lltl iel
t

....{...................
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podac formę prawnq i pzedmiot działalności): .............



- .il 'l
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochÓd w Wysokosci: y'l-ł.Ł..lIłX.![ 1-.! 

/
Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pŹedstawicie|em, pe,łnomocnikiem takiej ''-l
działalności (należy podać formę prawną i pzedmiot działaIności):........'.....'. '...

- jestem członkiem rady nadzorczą(od kiedy): .,ir/ł c

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej Iub zajęć' z podaniem

#smt*tritłiill ł#;Ł.-Ł . 1 |=l5rdl,utl,

Składniki mienia ruchomego o WańoŚci powyżej 1o000 zł (W p|z ypę(
( r//\,,. 1ll

na|eży podać markę, modeI i rok produkcji): ........::{-..V.!Ył....'...L{ł.



x.

zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10.000 zł, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
Warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo
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Powvższe oświadczenie sk|adam świadomy(a), iż na Podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego

i" póJ"ni" ni"p,awdy Iub zatajen|e prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.
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