
oswIADCZENrE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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uwaga: Ji*'"1'

|. Osoba składająca oświadczenie-olrowiąu,na jest do zgodnego z prawdę, starannego izupehego wypehienia każdej rubryki.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastoso*'ania, nalezywpisać ..nie dotyczv''.

3" osoba składająca oświadczenie obowi ązana jest okreśIić przynależność poszczęó|nychskładników majątkowych, docho9ól i zoboiiązań do *"ią"tl." odrębnego majątku imajątku obj ętego małzeńską wspó|nością maj 4tkówą.

4. 0świadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju ira granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieqyte|rości pienięzne

6. W części A oświadczenizza:ęgarte są informacje jawne, w części B mśinformacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania składającegJ oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruehomości.

CZĄŚC A

urodzony(a)... .Ltht*.

(miejsce zatrrrdnienią stanowisko lub finlcja)

po-zapoznalńu się z przepisami ustawy zdnia8 marca 1990 to samorządzie gmirrnym (Dz.IJ.
?_200J r' Nr 142, poz. l59t oraz z 2002 t Nr 23, poz, 220,Nr ó2, poz. 558, Nr l l3, poz. 984,Nr 153, poz. I27| i Nr 214' poz. 1806), zgodnie z at. źąutej ustawy oświadczam, ze posiadamwchodz4ce w skład małzenskiej wspóiności maj4tkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

Zasoby pienięzne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej: ?.Q gp..}i. 
. :. |}.ĘĄt.łh .. .9dl'&b*1.'...



-:aelerv:T::::::l ll 1:l::-l
na kwotę:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . - . . . .ir: i . . . VI':r. i.y.,r:*

o wartości:

rodzaj zabudowy:

t5rtuł prawny: ......

Z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym ptzychód i dochód w wysokości: . ..

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: . . . . . . . ..l,*. . . . d*.ł a. .9:*:1

o wailosct:

Ęrtuł prawny: ... ...

.., powierzchnia:

ilI.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z

przedsiębiorców, w których uczestnicz4 takie

udziałow:

udziałem gminnych osób prawnych lub

osoby _ na|eĘ podać |iczbę i remitenta

udziały te stanowi4 pakiet większy niŻ 10 Yo udziałów w spółce:



rv.

1.

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

Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych * na\eĘ podać liczĘ i emitenta udziałów:
., I i ."

.... "...Ą''Ł... g.$.I7..vą..".

Z tego qrn}łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleiy podać |iczbę i emitenta akcji:
t;

......1):(....9.v.
/ ,l

akcje te stanowią pakiet większy nii |}Yo akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

f. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

....:*,,t-...rI" *.f *]
Z tego Ęrtufu

v.
Nabyłem(am) (nabył mój m:ałzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzędu
terytorialnego' ich zwiqzków lub od komrrnalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetmgu _ naleŻy podaÓ opis mienia i datę nabycia, od kogo:

'. r i

-l



vr.
1. Prowadzę działalność gospodarczq {na|eży podaó fomę prawn4 i przedmiot działalności):

rl
. . . . .\('. . . .do.ttr..tłz.'

'J
- osobiście'.............

- wspólnie z innymi osobami

Ztego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ...'.................

2, Zarządzam działa|nością gospodarczą|ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (naleĘ podać for*ę prawnę i przedmiot działa|ności): .......'...
.t

'.....y..Ł. "iJ

- osobiścię .............'

- wspólnie z innymi osobami

Ztegotytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:

vil.
1. W spółkach handlowy ch (naz:wa, siedziba spółki): '.. . ' 'tl"( 'b Ę "'rv

- jestęm członkiem zuz4dv (od kiedy):

- 
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......'.''.

vuL
Inne dochody osiągane z t1tuttl zatrudnienia
podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytufu:

działalności zaroĘkowej lub zajęć. z
+'.*ęh.d*+*. ł'"b".,i"



Składniki mięnia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘęh (w przypadku pojazdór',,
mechanicznychna|eŻy podac markę, model i rok produkcji): .'.].v.a..*ł h, ,."3fr 

,

x.
Zobowi4zana pienięźne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągntęte k'"dyty i poĘczk
oraz warunki, na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w zlńązku z jaklm zdaruuietl, w jakiej

yr't''....'do Ę't



Kodeksu kamego za


