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oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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Uwaga:

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

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eiry
wpisać''nie dotvczv''.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie maj ątkowe ob ej muj e równie ż wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

cZĘŚC A

lub funkcja )

po zapoznaniu się z ptzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
2200I r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 200f r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. |27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

ń;,e
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:
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III.

1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych zudziatem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby -nalezy podać |tczbęi emitęnta ldziałów:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokoś 
"i. 
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2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - na|eży podaó |iczbęi emitenta udziałów: ......
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rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm

przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby - na|eży

Wg

gminnych osób prawnych lub
podać |iczbęi emitenta akcji:

akcje te stanowiąpakiet większy niż, |0 oń akcji w spótce:
\/t

..,..... tu) Ł,.... . #tł.f.Y.q Z.Y...VJ
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:....'............

{'[ d^;bw
Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód,w wysokości:
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v.
Nabyłem(am) lnabył mój małżonek, z wyt'ączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej' jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .................
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vr.
1. Prowadzę działa|ność gospodarczą(należy podać formę prawną i przedmiot działalności) :

- osobiście .......nLę c".bcj
- wspólnie zinnymiosobami ......i&Łe. tutol
Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: .............

2. Zarządzam działalnością gospodarczą|ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..............

- wspólnie z innymi osobami nic
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm {och"od w wysokości: .'...........

llfu d*.;h*-:lUJ
vII.
W spółkach handlowych (nan,ua, siedziba spółki ): ..'............

- .......''lĄt]€- .e{".[xę?.Y.........

- jestem członkiem zarządtl (od kiedy): \J :

Y

zarobkowej lub zajęć,

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zacirynięte kredyĘ t pożyczki
oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej



Powyzsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.
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