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lE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:

1,
2,
3,

.
4.
5,

6,

Osoba składająca. oświadczenie obowiązana jest do zgodnego prawdą,
z
starannego i
zupełnego wypełnienia kaźdej z rubrvk.
JeŻeli Poszczególne.. rubryki nie znJ;au.;ą w konkretnym przypadku
zastosowania, należy
wpisać,,nie

doĘczy''.
ośonaŚrłaoająt.-óswiadczenie obowiązana jest okreśtió przyn_ależność
poszczególnych
składników majątkowych, dochodó* i ;b&ił;;;;
m4Ęixu odrębńego i majątku

9bjętego maĘeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o stańie majątkowlm ódtycz!'ma.lątku w kraju
i za granicą.
oŚwiadczenie o stanie malątłowlm ole;mrile ,łińńióz *i.ńvternJsci
piJnięzn".
W.częściAoświadczenia iiwartó są,,lfi:r;acj;l;;-.;;-;ięśći B
."s inrońJcle

dotYczące adresu zamieszkania Śłłaoalącego oswiaac.J;il;;;

nieruchomości.

czĘŚc

A

";;;i;.

nielawne
położenia

'

(miejscezatrudnienia,sta;o;isk;iu;.i',r.i.i..''
Po ZaPoznaniu się z PrzePisamiustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sg1o1z3dzie gminnym (Dz.
U. z2001
r, Nr142, Poz, 1591 o,|3z^!2002.r, tlr2g, p2z 220,nroz, poi,isa,
Nr 113, poz.9B4, Nr153, poz.
1271 i Nr 214, Poz. 1806), zgodnie zart.'24h tej ustawv'Jśńaryim
z" ÓJri"o"ń
wchodzące w
skład małżeńskiejwspólnościmajątkowej lub
:
stanowiącó ńoi111"ń"x oJi{nny,

--- '

l.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:.........,...,.,..,/.S,.

- papiery'w;;il;ń*;;
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Dom.(l powierzchni:

1.

t{a-a

m2, o

vlańcści:...,,....,,.:]5Ę?....9P,..9.,Ę.......

'.;;l

,i

l

tytuł prawny] ;..........,.................,.,...... k

2. Mieszkanie o powierzcnni, .....,[4.&.,..,.. ffi2, o wańości: .,,.,.,./.aQ,.

rr"ldzaj gospodarstwa:,......,..,.....,..

C*,

,.{bO{-,łlł ...,..,.................,........,..,,..,

.y,--..

..

powiezchnia:....9,. Ri;.*-

o wańości:

Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:p.Ł.,lJ.Q,p.,€§_..-tT

ą*e,

4. lnne nieruchomości:
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powierzchn i3l,,. ;,............... ;....,fuł',*.,,..,.

o wańości:
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l.
1.

Posiadam udziałY w_ spółkach. handlovych
PzedsiębiorcÓW,

W których

.z

uczestniczą takie osoby

udziałem gminnych osób prawnych lub
nalezy poóae liciuę i emitenia uJziałow:

-

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2"

Posiadam udziałY w innYch spÓłkach handlowych

a
L

-

nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:

.,.,.,.

z tego

I

lV.

1,

tytułu osiagnąlern(ęłam) vr rcku ubiegłym dochód w w-łsokości:

z

Posiadam akcje w. sPÓłkach handlowych

PzedsiębiorcÓW, W których uczestniczą takie osoby

akcje te stanowią pakiet większy niż 10

7o akcji

udziałem gminnych osób prawnych lub
'
- naleiy poiac liózbę i .ńit.n[i

"ł"ji.

w spółce:

z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam

akcje w innych spółkach handlowych

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia. pzynaleznego
do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa,..inl,:j_,p3!:Yowej-os9by prawnq; je'onóstxi ś"n.'oź{ouie',łńrialńń,-i"i

związkÓw lub od komunalnej oęob| prawnej n'asiępują.i, ,ijniu,
ńoi" p"JńÓ"ło .,6v"iu w drodze
pzetargu - należy podać opiŚ mienia iaatę n'"Oyci.l'oó ['ogo,
-,.,-..,,........
,....-,".-...",.lif€,

-.,..OĄ

1

Vl.

1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (natezy podać formę prawną
i

-

wspólnie z innymi osobami

j

pzedmiot działalności):

pełnornocnikiem

Vll.

Współkach handlowych
:h (nazw,
(nazwa, siedziba
ói^J-:l
spółki): .,...,..,.,,....,łi.:ę,...
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składniki mienia ruchomc.^
o Wartościoovwźej
należypodać maĘ,

:'"no
nodeli

rok

produiÓ;i):

.
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