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oŚwlRocZENtE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
§s_eĘa s_!r!ąCąią_ca_9*śyv_ią{c4ęn! oPo,ryi_ąząna iest do, zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnego wypetnienia każdej z rubryk.
2. JeŁeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŹy
wpisać ,,nie dotyczy"3_ oiooa ittadaląca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową4_ oświadĆzenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieŻ wierzytelnoŚci pienięŻne.
nieiawne
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje połoŻenia
dotyciące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca
nieruchorności.

1

czĘŚĆ A
Ja nizej podpisany( a >, ......fr.qr.|.(.ł.......Ł..0.n.!-l.N..ą...,..G,ryln.a.Ę../ę........
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(mtejsce zatrudnienia, stanowis ko lub funkc|a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OO1
i. Nr i42, poz.1591 oraz z2O02 r. Nr23, poz.22O, nr62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ań. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie
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2. Mieszkanie o
tytuł prawny:

................, rn2, o wańości:. . . ............|i.i,i........ł.v,.,..i.,_i..t
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"""""""""

rodzajgospodarstwa: ........---.""",:",;""
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powiez

o wańości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawn y:

.

--

-...-.. ---.

przychód i dochód w wysokości: """"""""
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}ym
4. lnne nieruchomości:
1_

o wańości:

"l.

posiadam udziały w spółkach handlowych

z

przedsiębiorcow, ń którycil uczestniczą takió osoby

udzialem gminnych , osób PrawnYch

-

lub

nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udzia§testanowiąpakietwiększyniż10o/oudziałówwspÓłce:
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """"""""

2.

posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta udzjałów: , """

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

....:.............. .....:............. ..................
lV.

1.

Posiadam akcje

w

z

spółkach handlowych

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby

akcje te stanowią pakiet większy niż 10

o/o

........:-....-.- - ...

udzialem gminnych osób prawnych l ub

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcji w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości:

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podaó liczbę i emitenta akcji: .................

'....,{!.,.!...'.........lt.:ł..r-.-.:.................

ZIego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, iednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze

przetaęu_nateŻypodaćopismieniaidatęnabycia,odkogo:........

...........It.ł.q.....p.p!-:..a?I..............

Vl.
't _

Prowadzę działalnośógospodar"ezą (na{ezy podać for"mę prawną i przedmiot działalności):...._...._
lu

osobiście

wspólnie z innymi osobami

lr

Dof?

cw

_..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..............__
Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielern, pełnomocnikiem taki ej
działalności(ńalezy podać formę praWną i pzedmiot dziatalnóści):..._....._....................:....

2.

wspó|nie z innymi osobami

z

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

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .--.-........-..}-

jestem członkiem zarządu (od

kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od

-,'-.-'....-.-.--I-jr.,]-.,..-,...,

_._J.-__.________.

kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtyp dochód w wysokości:

_.____.____________

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podac markę, model i rok produkcji): ..................|..S.... ......-....1...+..,.:.

x.
Zobowiązania pieniężne o wańościpowyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczK oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

czĘŚc

B

powyższe oświadczenie składam świadomy(a},iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego
za pódanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
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