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oŚwlnoczENlE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:

r. dsa,_bą s_!tlądąjąq_ą_9_9_!v_iŁd_9.ł_e"11!ę gĘ,_g_rląza_na le_st do_ 19odnego z p9wd1 :_!3rlnnego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2_ Jeżeli pószczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, naleŹy
wpisać,,nie dotyczy".
3. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określiĆprzynależnośĆposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńskąwspólnością majątkowąmajątkowym dotyczy maiątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŻenia
nieruchorności.

4_ oświadczenie o stanie
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Ja niżej podpisany(a).
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(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2OO1
tlr t 42. poz_ 1591 oraz z2OO2 r. Nr 23, poz.22O, nr62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w

po zapoznaniu się z przepisami

i_

skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
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przychód idochód w wysokości --?.i--'-9.Y-.:-',rZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfym
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1.

posiadam udziały w spółkach handlowych

z

przedsiębiorców, w r.to.y.h uczestniczą takió osoby

udziałem gminnych osób prawnych lub

-

nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

udzia§ te stanowią pakiet większy niz 10 % udziałów w społce:
Zlegotytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """"""""

2.

_
posiadam udziały w innych spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę i emitenta udziałów: """

ty.!.ę.... .

a?.v.ęę 7

17)

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

.............................'.......
lV.
1

. Posiadam akcje w

spółkach handlowych

z

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby

P,,i. _,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10

o/o

udziałem gminnych osób prawnych lub

-

należy podaó liczbę i emitenta akcji:

,.1.J

ł.]:1]..i,i.::.:.

akqi w spółce:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadarn

akcje w innych spółkach handlowych

, /.ź

.

!.Y..

-

na[ezy podaó liczbę i emitenta akcji: .............--..
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J.

Ztego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytońalnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
prZetargu_naLeŻypodaóopismieniaid.atęnabycia,odkogo:........
..lV t.E ......
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1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (nałezy podaó formę prawną i pzedmiot działalności):........_._..

wspólnie z innymi

osobarni

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

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: """"""""

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem .przedstawicielern, pełnomocnikiem takiej
działalności(ńalezy podać formę praWną i przedmiot dziatalnóści):_......_._...__...____._......:....

wspólnie z innymi osobami

ztego

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

Vll.
W spółkach handlowych (naanra, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od

j

z

kiedy):

estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

""""""""",

:

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

Vlll.

lub zajęĆ, z podaniem
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej
,;
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ...Z.§.T..t?..ł..P.!.?!.Ę..ł?.!d......fu§. łt.?-'..Q.,....ł.:.'..ł::(.!,..€§
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10.0OO zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ............
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Zobowiązania pienięzne o wańościpowyzej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości):
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powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego
za poQanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci.
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