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OSW|ADGZEN lE MAJĄTKOWE
radnego gminy
Uwaga:

1, óoĘa

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i
_
rypełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne..rubryki ni. .nilau.ią w konkretnym przypadku zastosowania,
należy
wpisać ,,nie dotyczy''.
^
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowYch, dochodów_. i zonówiązań do m4Ęiłu
ooręuńejo i majątku
_
9bjętego małżeńską wspólnością majątkową.
4" ośwladczenie o stanie majątkorłim ódtyczy'malątku w kraju i za granicą.
5, OŚwiadczenie o stanie maląttotłim onelmJ;e róńniez wietytelności pieniężne.
6, W częŚci A oŚwiadczenia Żiwartó są inńrmic;",ir*ń,'w
cięści zaśinformicle
'r;ł§. niejawne
doĘczące adresu zamieszkania Śłł.o.1ą..9o os*i"a"|J;i" B;;;
położenia
nieruchomości.

czĘŚc A
Ja nizej podpisany(a),
urodzony(a) ..,Qie,.,g

0\!oy11

(imiona i nazwisko oraz nazwisko

,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PzePisamiustawy z dnia B marca 1990 r, o samoządzie gminnym
(Dz. U. z2001
r, Nr 142, Poz. 1591 o\1z^?2002.r. Nize, por.Źio,n
óŹ, po..'Ósa, ruirra,"óor.'Eisł, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, Poz. 1806), zgodnie z ai.'ząn tej ustawy'Ósńi"o"r".,
że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
ńol ńaiaex ooięony:
l.
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1. Dom o powierzchn i
tytuł prawny,

Ą&)_,

.

.

.,..,,.!r]Il?i.lnpb, fu,"}Że

2. Mieszkanie o powierzchni: ....,.I.,......... fr2, o
tytuł prawny: ...............,..
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z tego tytułu osiągnąłern(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości:
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia:

h7i,"lłDrewn,,,:.,,,.,,., P}Y
lll.

1, Posiadam

d-rr/

udziałY W sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych lub
W których uczestnięatakió osoby
- nalóz! poóae licibę i emiienia udziałow:

PrzedsiębiorcÓW,

udziały te stanowią pakiet większy niż10 %udziałów w spółce:

...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w
wysokośc i .,,..fl.k..,,

2,

a *ry
U

Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - należy podaó
liczbę iemitenta udziałów:
,.,..,....,....,...ł.,

2

...,..,

z tego tytułu osiagnąlem(ęłarn) w rcku
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lV.
1,

posiadam akcje

w

ubiegł.vm dochód w w;vs.okości;

spółkach handlowych

z

pzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
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-

nie olofułg
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lub
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w społce:

z tego

osób prawnych

należy po-dać liózbę i emitenta akcji:

n/e
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tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokosci:

2. Posiadam

akcje w innych spółkach handlowych

-

nalezy podac liczbę iemitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i

..,..flĘ.,....ń,

V.
NabYłem(am) (nabYł mÓj małźonek,z wyłączeniem mienia. pzynaleźnego do jego
majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej
.państwowej osoby

prawnej,'

;ńnostxi Ś"*"łęo, ie'łtrialnego, ich
podlógało.'n!ciu;;i;;j;;

związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej n'asiępulące ńienie, które
pzetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia,'oó -Xogo:
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1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą(nalezy podać formę prawną
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W spółkach handlowych
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lx.
Składniki mienia ruchomego
o wartości pow
nateżypodać rnarkę,
model i rok produk",,
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