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u]' Njepod]egłości 14

tr6'0). lpłt, łctl'Lv,u

Uwagai
1. osoba składająca oś\Yiadczenie obowiązatrajest do zgodn€go z prarYdł' stżrannego i zupelnego

wypełnienia k!żdej z rubryk.
2. J€żeli poszczególne rubłki nie znajdują \Y konkretnym przypadku zastosowania' nalcży }Ypisłć Jlr

dotvczy'!.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przyDależność poszcz€gólnych sldadników

m.jątkorYych' dochodó\Y i zobo\Yiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go n'ałżcńsĘ
iYspólnością majątkorYą'

4. ośrvi.dczeli€ o stanie najątkoirTn dot'Yczy lnajątku \Y kmjU i za glanicą.
5. ośiYi.dczenie o stanie najątkow]'n obejnuje rórYnicż wierzytelności pieniężne.
6. w części A ośiYiadĆzenia z2warte są inforn'cj e j awne' w części B zaś informacje ni€jawn€ dotyczące

adresu Żłmieszkanir sklada'iącego oś}Yiadczenie oraz mieisca poIoźenia uicruchoności.

Radncgo gminy

li'"bg,ę.'D <,/
dnia... .. ................r.

( nriejsce zatiudrienja, s1anorvisło ]ub funkcja)
po Żapoznaniu Się z przepiŚanri ustawy Ż dnia 8 marca ]990r' o samorŻądŻie smjnnynr ( Dz. U
poŻ' 159] oraz z 2002r' Nr 23., poz' 220. NI62, poz. 558, Nr 113' poz' 984. Nr 153, poz' l27l
1806), zgodnie z art' 24h tej LBta}y oś\łiadczaD! że posiadam wchodzEce w skład nratŹeńskiej
nddl 'oq. llo{"1o{ ą'ellćj Tdjąlek odrębl}:

t.

Z 2001r' Nr lŻ12'
i Nr 214. poz.
\łspó1ności

r)J)p"s......
3. Gospodarstwo rohe:

l^J.j łLJLIU''):

Z tcgo t-vtuht osiągDqłen (ęłaln) lv roku ubiesłym przychód i dochód w wysokoścj:'...'''...''''''
.ł Tllen. lchÓao..i , rz

o"l'\iel/.l 'ib' ' ''''''' ''' ''''''''''21'?' "ęrq*7



III.

]' Posiadan udział]' w spólkach hand]os,r'ch 7 udziałem gnjnnyc| osób pra$nych lub przedsiebjorc{nv.

Z tego t}tLłu osi4gnąłem (ełam) w roku ubie8bm dochód !v 1v]'sokoścj:..'''''.'''

Z tego tyl }u osjągną}em ( ęłanr ) w loku ubiegbln doc!ód w }ł}sokości:'.'''''''

lv.

1' Posiadan akcje w spółkach handlowych z udzia1em gmimych osób pra\mych lub przedsieb]orców, w których
uczestniczą takie osoby naleŹy podać ]iczbe i emitenta akcji:

.............r?1.?...

?' Posiadam akcie w innych spólkach handlow}ch naleŹ} podać liczbę

Nabyłem (am)'( nabył mój lna]ŻonL'k. Ż wyłqczenien mjenia pr4'naleŹnego dojego rnajathr' odrębnego) od
skarbu PańStwa' innej parist$owej osoby praYnej 

' 
jednostek sanorządu terytorialnego' ]ch zwjaŻków lub od

ko'rr,rule o.ob) p \.ki i".rcplj..e n en;e. .o epodjsJ o zb\! u .\ d ore p ,/e.dreu rpt./) podl! op
r.ri.;d.|f ldl-'':''Ll ośo ''' n'( -a'ę?'ę"ł

vt.

]' Prowadzę działa]ność gospodarczą ( nalezy podać ibrnrę p.arma i przedniot dzjalalności')|'.''''''.''.''''...'

- o"ob sc e............. ... ,'4Y

Z tego Riufu osjąg'rąłenr(e}em) 
'! 

roku ubiegly]n dochód w \łlsokości:''''..'''



VII
w spółkach hand1o\1ych ( nazwa, sjedziba' spółki):.'' '..''''...''.'''nłę'.'''

'jestem czloŃiem rady nadŻorcŻej ( od kiedy): '

- ie.le n cllon}'iem ko-n." -esiĄ'lejl od ed\'

Z tego t}aufu osiągnąIem(ęlam) w roku nbicgłyn dochód \t,lvysokoścj:..''.'''''''''--''..''...''

vt.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudni€nia ]ub innej dzia]alności Żarobkowej lub zajeć, z podaDiem hł'ot
u4skiw.n)ch z ,e

IX.

) 0o0llotlcb (t prz) pad l{l,_r,rj a zdiw
c2 : l''' e'6- e P'.'ę'Oę'' :! 

"lź?'źą

mechanic7n\ ch ń'le?\'
'''' ł @'ć-łęk' 

'' '|'

x.

Zobowiązania pie ęzne o wariości powyżej l0 000 złotych, rv rynr zaciEgnieie kred}.ty i pozyczki oraz warunki'
najakjch zostaly udzie]one, (\łobcc kogo. w zwjąŻkl| zjaknn zdarzeniem' w jakjei


