OSWIADCZENIf, MAJĄTKOWD
radnego gminy
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Uwa8a:

l.

o§oba składająca oświadcrenieobowiązma jest do zgodnego z prawdą,
starame8o i apełnego \)rpełnienia kźd€j z rubryk.
2, Jezeli poszczegóhe rubryki nie aajdują w konkeinym przypadl,lr

zasiosow ia, naleł wpi§ać "nie dotyczy",
3, osoba §kładająca oświadczenie obowiązrna je§t okeślićprzynależność
poszczegó]nych składników ma.jątkowych, dochodów i zobowiązań do mająttu
odrębnego i nają&u objęte8o małżeńskąwspólnośoią mająlkową.
4, oświadczeni€ o stanie m3jątkowym doryczy majątku w kaju i za 8rmicą,

5, oświadczenieo stmie

majątkowym ob€jmuje

ró§nież wi€rłle]ności

w

cżęściA oświadczenia zawade są informacje jawne, częściB zaś
informacje niejaulr€ dorycząc€ adresu zmieszkania składające8o oświ3dcz€nie

6.

oraz mie.jsca lołożFnia nieruchomości_

czĘścA

iiii"-

poapi,n"r*l,

,,,,,,,,..,,,,,,,,,..,,,,:,,,,,,],,,.,,,.,,.,,,,,,,,.,..,,,,,,,,:,,,..]...,,,:,,,,,,,.,,,,,,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

,,,,,:,:,,,,,,,,...,,,,...,^,,..,,,,....,,,,,,,,,,,....],,,,,,:,,,,,,,:,,,,,,,..,,
(miejsce atrudnienia, stanowisko lub fuikcja)

\l

l

;,, ,,,,,,,,,, ,..
po zlpoanniu się z przepisami ustawy z dnia 8 mfuca 1990 r, o samorądzie
gmimym (Dz, U, z 200l r. Ń l42. poz. l59l oftz z2002 r, Nr 23, poz. 220. Nr
62. poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz, 127l iNr 214, poz. l806), zgodnie
z ań. 24h tej ustawy oświadczAm, źe posiadam wchodzące w §kład małżeńskiej
wspólności najątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
\-

)

- środki p;enięae zgromadzone w walucie Po]sK,E:,,..,,,,,,,,,,,.,,,,,j,,,,,,:,1,,,,,,,,,,
_

środkipieniężnezgromadzone w walucie obcej:,,,...,,,,,],l,,l......,,,!,,:,i,,,,l,,r,,,,,

..,,,,.....,,,,,,, na kwotę:

Z tego

:.-]r,,,,

osiągnąłem(ęłam) w roku ubi€g]ym

dochód

w wysokości:

'łułu

2.

2, Pośiadam udziat/ w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i
emirentaudziałów:,,...,,,...,,,,,:jrY,,,,,,..l:,'1,1.:],r1}...'...i,..

Z tego t},lułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieełym dochód w wysokości:
,,...,,,,,...."!.a.....,,,,1,.,.i,ir,l,,i.,,,,,.,.,,

l,

Posiadam akcje w spółkach hmdlo§lch z udz;ałem 8lnimych osób
praMych lub prżćd§jębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy
podać ]iczbę i enitenta akcji:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
akcje te stanoiłią pakiei Więksży niż l0% akcji w spólce: .,,,,,].rl],,.,l.].!,^,1,1..-L

Z tego §aułu osią8nąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
..,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,.......,.,.,.|,).\,::,.,,i]:i.,},}.1,ł,},,,_:...,,.......
2. Posiadarn akcje w innych społkach handlowych - naLeźy podać 1iczbę

emllen!a akcJl: ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,

,

i

,, , ,,.] .,,,,,,,,,,,,,,..,,

Z rego §tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód W wysokośc;:
,,...,,,,,,,,,,,,,,.,,r.!....,,,,(.r.i,.1.:/:,ł,]...:.l

Nabyłen(m) Gabył mój małżonek, z [yłączeniem mienia przynaleaego

do

j€go majątku odrębnego) od Skarbu PańStwa, imej pństwowej osoby prawnej,
j€dnosr€k
§amoźądu ter}rorialnego, ich zwiąków lub od komuna]nej osoby
praMej nasĘpujące nienie, które podle8ało zbyciu w drodze prctargu naleł podać opis mienia i datę nabycia, od kogo|
,,,,,,,..,.,,,,,,,l,.lY,,,...,,,l,;./,.1,1.,,lr,,,,,,,,,........,,,,,,.,,,,.

l

, Pro\ładzę dżiałalnośćgospodarcz4 (nalezy

,

podać formę piawną i prz€dftiot

cobiście.,,,,..J::].Ł

]

Wspólnie ż innymi osobami,,.,,,,,,,.^r,,,,,,:t:..,,l,,,,,t,,,.
Z tego Ą4ułu osiągrnąłem(ęłam)w roku ubie8łym pruychód i dochód
_

2.

s§oióści:

.l]

]

Źtądzań

działalnościągospodarczą

w

lub je§lem

przedsrawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności(nal€ł podać fonnę pmMą i przedmiot

]

,!i]

1!

lr;l'

.,l..

. o50b ślte,,,,,,,,,,,--.,,,,-.-..,,,,-.,,.-.,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,.,,L,,,.,,,,,

l

wspólnie l irr)Ęi o§obami,,,,,,,,,,,,,,..,,,:,,,,,,,,,,.1.,:,,...,,
Z iego t}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości|
,...,,,....,,,,,,,.,.,,,,|.i.u1,,,...i|,a:]!]1.:-,:,,,.

Vll,

W§póIkdchhdndlowych\nażqa,s:edzibaspó'\l,.,,,,,.,,,,,.,.,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,
,...,,,],.:1i,....a,,,:,.1,:,l.,1.,],,,,

-

j€siem

członkien Zźądu (od kiedy): ,,,..,....,,,,,,,....,,,.......,]].!,,,,.1lr,,':,ll,,.|..,,,

_jeStem członkiem

Edy nadrcrczej

(od kiedy): .,,,,....,,,.....,,.,.].|[,,,,,.]:,i,ł,i,:.,/

1

_

jestem członkien komisji rewizyjnej (od kedy): .,,...,.,,,...,|,l,|:l.,,,,,i:.!:!/,,.l,,,

Z

tego t},rufu o§lągnąłem(ęłm) w roku ubiegłym dochód

w

wysokości:

,1" ,,i'"
VIIL

]nne dochody o§iągane ż §łułu zatrudnienia lub innej działalnościżarobkowej
lub aięć, z podoiem kwoi uzyskwanych z każde8o t}tułu:
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1,...:----,,,,,,,,,,,_,.._,,,,_\,,,,...P,,,,,,,..9,,,ł,,,,,,,,

x,

składniki mienia ruchomego o wartościPowyżej 10.000 złotych (w przypadku

mechanicznych nalezy podać narkę, node]

............

..

i

rok

produkcji):

.(..,Ii1l.....t.lil.$ll:.y.......|..Ł.ł.l.ś.,E.!-.T-. ....|.!:r....

""""""".",,..........:..ł.li.,,,.,.ń\,*.,{ł],1.ł.,,,,,,,.,...i]4.,41.!..:i.l,....,"""""""",.

x.
Zobowiążjnia pieniężne o wańości powyżej 10,000 złoiych, w tym zacią8nięte
ked}ty i pozyczki oraz warunki, na.jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
zw'ązku z jakin zda!żeniem, w jakiej wysokości):

,

Powyzsze oświadcżenieskładm świadomy(a), iż na podstawie n.l. 2]3 § l
Kodek§u kamego za podanie nieprawdy lub ztajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wo]ności,

l]11],ll

,

(niejscowość, data)

1'l ..

/

,,-,,,,,-...1,,.,,,],...

(podPis)
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