ośWIADCZENI0 MAJĄTKoWE
radneqo gminy

(miej scowość)

Uwaga:

l.

osoba składająca ośwjadczenie obowiąana jesi do zgodnego z prawdą,
§tarannego i zupełnego vf,pełnienia kżdej z rubryk.
2. Jeżli poszc4gó]ne rubryki nie żnajdują w konkretnym prrypadku
Zstosowmia, na]eźy wpisać "nie dotycży",
3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jesi określićprzynależność
poszczegóInych składników najątkowych, dochodów i abowiąuń do majątku
odĘbn€8o i najątku objętego małźeńskąw§pólnością majątkową,
4, oświadcżenieo §tanie najątkowym dotyczy majątku w kaju i za 8rdicą.
5, oświadczenieo §tanie majątkołym obejmuje również wierz),telności

6, w częścjA oświadczenja zawańe są jnformacje jawne, częściB

23ś
infonnacje niejawne doryczące adresu zrnieszkfuia składającego oświadczeni€
oru niejsca położenjanieluchomości,
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po zapohaiu śięz pźepisMi ustawy z dnia 8 marca 1990 .. o samorządzie
gminnym (Dz, U. z 200l r, Nr l42,poz.I59l oftz z2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr
62, Poz, 558, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. l271 iNr 214, poz, t806), zgodnie

z an. 24h tej usta\f, oświadczam, ż€ posiadam wchodzą.€ w skład ma}żeńSkiej
wsŃlności majątkowej lub §tMowiące mój majątek odrębny:
L Za§oby pienięźne|
- środki lienięzne zgromadz
_

środki pienięh€

*ł""x pa"n"i .rlaŃ-\(),
"* -

zgi]madzo." * *"l,"i"

CL)

"u""i,.,.....łi€..oa"Iye?f.......,,.....

_

dl r

ż,t,

paplel/ sańosclohe: ,,,,,,,,/,!,,q,,,,,,,,,lł|,:l
,,:,
^.';l

i. oo'n. p.*i"-"r."

1,, ,,,,,,,,,

'lź, M.ls?!źnz, o**tos"i, ....

,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,..,

rlE

.?..!{!|re!!,,...

tnuł prawny|,,..ł/€_.,T, §MęŁY_...,,,,,,,

2, Mieszkanie

]

o

powieżchni,łlź_}a,]1c:,lY.ą

"

-"n

ś"i,,\1l,Ź..Jp,1YgLY

ryul pmwny:,,,, t\ l,{,,, -,rł]:1(. ]..\................................
GospodaFrwo rolne:

rod;a_ gospodorstv a:
o

-):1ĄLl/+

(rLĄ"ł

-ri.,A(-t.r;,,ś(-,\tl,, powieu chni,:

*aności,,,,,,,Ń,ś9p_lr,9,,?l,\,,.....

roazajzaUaoly:,..,,,A|/9_,._1-O,_-|YC;Y..,,,.

tytłp-*.y,,...,,,tnŁłś.!!.o_.\Ł....,........,,,

n.
l.

,,n ł o**"r, ,,idflO.ŁłiŁłt§Ń9#

Posiadam udziav w spółkach handlowych z udziałem 8mimych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - nalezy
podać liczbę i emitenta udziałów:

udziab], te §tdowią pakiet więk§zy niż ]0% udziałów w spółce:
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Z rego 6łułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłyń dochód w w]sokości:

N.|ę...łC-.LA€L.l.
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2, Posiadam udziały w imych spółkach handlowych nalezypodać 1iczbę i
emitenta udzi alórv:,-., /1-E_

.,,1.{ltl.t'.

Z tego tFułu ośiągnąłem(ętam)w roku ubjegrym dochód w rysokości:
.....-................Ą,!ę.....:łgrke.l?.

lV,
1, Po§iadam akcje w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób
p.ałnych lub przedsiębiorców. w których uczesinjczą takie osoby - naleł
podać liczbę i emitenta akcji:

N!,ę,, _6!qeL_l

Z tego tFułu osiqgnąłen(9l€Ę) w roku ubie8łym dochód w wy§okości:

,Nr-ę-,,..?.a'..k-a!q.
2, Posiadam akcje w imych spółkach hedlo\llch

- nalezy podać

liczbę i

Z tćgo t}tułu osiągnąłem(ęłffi) w roku ubie8łym dochód w wysokości:

l,,,t-,.,,Ń.ltł. !.l,................
Nabyłem(se) (nabył mój małżonek, z wyłączedem mienia pr4nateżnego do
jego mljątku odrębnego) od skarbu Państwą innej pansiwowej osoby pr3§nej,
jednośeksanorządu t€r},torialnego, ich ryiązków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, kóre podlegało zbyciu w drodze przetajgu ,
należy podać opis mienia i datę nabycia, od ko8o:
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. Prowadzę dżiałalnośćeospodarczą (należy podać

formę prawną i

predmiot
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Z tego trtułu osiągĘłem(ęł9!r)w roku ubi€gł}m prżychód i doohód

*y§okości |,,, :,,Ą:ię,..?_o,1ł?..r.9

2. zaftądzAń dżhłalnościqgo§podarczą

w

lub jest€m

przedstawici€lem
pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot
działalności)i
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tlułu osiągnąłem(ęłffi) w rcku ubiegłym dochód

w wy§okości:
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
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je§iem członkiem zafządu (od kiędy)|,.,........ 1 .i.ę-.. 3...d..
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jestem członkien rady nad zorcnj (od kiedy'):
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tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubie8łym dochód

w

wyśokości:
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Inne dochody osiągane ż 1),1ułu zatrudnienia lub imej działalnościżarobkowe.j
lr,!b z!jęć, z podaniem kwor uzyskiwmych z kźdego t}tufu:
\
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IX.
składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10,000 źob/ch (w przypadku

pojżdów mechanicznych naleł podać markę, nodel

i

rok produkcji)|

x,
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżEj 10,000 złotych, w tym zaciągnięte
kr€d}ty i lożryczki oraz warunk, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
związku zjakim zdarżeniem, wjakiej wysokości):
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Po{),zsze oświJdczenie sldadam swiadomvkł iż na pod§tawie ad.
233 § 1
Kodeku kam€go za podanie nieDrawd!'iu; żatajenie prawdy grozi kaĘ
pozbawienis wolności.
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