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do zgodnego z prawdą, starannego

c t ,, a'tfr$wlnnczENlE MAJĄTK.*E
' radnego gminy

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2- Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotYczY''.

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań ao nająitu odrębnego i ńająiku
objętego malżeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

czĘŚC A

l-/ ! ( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja ) J l
po zapomaniu się z przepisami usta\ły z dnia 8 marca 1990r. o samorząrlzie gminnym (Dz.U.
z2001r. Nr 142,poz.1591 oraz z2002r.Nr 23, poz.22O, Nr ó2, poz. 558, Nr 113, !oz.9ti4, Nr 1s3,
poz 1271 i Nr 214' poz.1806), lEodne zart.24htej ustawy oświadczam, ze posiidam wchodące
w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne,

1.oi..'o:................. .'e-.alrś.

na kwote:



ilI.

1. Posiadam udziĄ w spółkach harrdlowych z udziałem grrrinnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleĄ podać liczbę i emitenta udziałów:

""""""""'1""""" """" r"" ""

:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: 
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:: 
Mf,lft.: 

::: ::::
udziały te stanowią pakiet wi ększy niż 10% udziałów w spółce: ..........dt (Ł..

Z tego Ę'tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........

2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych - naleĄ podać liczbę i emitenta u

Z tego btułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .''...

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorców' w których uczestrriczą takie osoby _ na1eży podaó liczbę i emitenta akcji:



2. Posiadam akcj e w innych spółkach handlowych - naleŻ
.../hJ-Ł.'''.'...'... d.a

v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małżoneĘ z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwią7ków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : .''........'......'............'

1 . Prowadzę działalnośó gospodarczą (należy podaó formę prawną i

r;;iś"t"..........................................:.....'..''..:''.'ffi,:,..'.'.'...'.'ń

ół"t; ily'"t ;;'"'i _.-_..-.-'..-..-..._.'..4^"J,..'-.'-.'

Z tego Ętufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot

..... {Vt/*P^............

- wspólnie z irrnymi osobami

\TI.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ) , .....................{r.u&......

'-::::*::::*:1]::f :'']:*:::::']Hg:ll*żi:]fro
0



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2222 - Poz.282
_ jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy): młŁ-.-''.al

-iestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

z tego MułU osiągnąlem(ęlań) w roku ubieglym dochód w wysoko ści:',,.,,.(Vk''

v t.

l?ffi"xx"łTl":i'"'3:lii'T:::.::j*:::::'' 1"*j 
dzialalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzy-

_1

Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżei lo ooo ztotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych naleźypodać markę, model i rok produkcji}: .........'........:....'..'....'.....'_....'.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 1o ooo zlotych, W tym z€ciągnięte kredyty i pożyczki oraŻ Warunki,na iakich Żostaty udzielone (wobec kogo, wzwiązku z jaikim zoii-zenlem,-w iiłi"i *i"bt.is.iń .L............ . . .

Z8

lx.

x.



Powyższ€ ośWiadczenie skladam świadomy(a),-iż na podstawie art.233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zataienie prawdy grozi kara Pozbawienia Wolności.

pd.n.w''tp. ''.?Q 'p-tł,tQ Z'.Z
(migjscowość, data) {poąis)


