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radnego gminy

Uwaga:

afux:tne d,i^ł6 0!( &'l(
1- osoba skiadająca oświadcŻenie oboWiązana jest do zgodnego z prawdą, staranoego i zupełnego Wypełnieniakażdejz rubryk'
2' Jeżeli posz'zególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać ,'nie dotYcŻv''.3. osoba 5kładająca oświadczenie obowiązana ;.rt 

'ołr"irit 
prry""ń)*sr poszczególnych 5kladnikówmajątkowych, dochodów i zobowiązań do mająiłu odrębnego i .";i,t" 

"oi+"* małżeńską wspólnościąmajątkową.
4. oświadczenie o 5tanie majątkoWym dotycŻy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierz1łelńs.ipńnięln".
6' W częścj A oświadcŻenia zawarte są informacje jawne, w cas.i a ,ai inio,.".1" niejawne dotyczące adresuzamieszkania skladające.o oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.

(miejsce z3trudni€nia, 5tanowi5ko lub flrnkcja)

::'."i"::i.]:^'l1:^p].:|i'iT] 
ustawy z dnia B marca 1990 l-_ o.u.o|-.ąo.i" gminnym (Dz'

ll'-.l'^'"1l'-'::1:le 
z.:r: 24h tej ustawy oświadczam, ż" p"'iu;u;;;;;;;;;;; ;";wspólności ma]ątkoWej lUb stanoWiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

-środkipieniężnezgromadzonewwaIuciepolskiej: 8 El ?, l( r

U. z Żo11 r.
małżeńskie.i

- środkj pjeniężne zgro'.o.onu *'.lua"' 
"u."j,'..Ż''p.'.

ó|0lii j|,j"/ 1

- papiery Wańościo\,ve; ''
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1' Posiadarn udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
W ktQrych lcz,estniczą takie o5obV - należv uodać ]iczbp i cmitpni. l l.'l'i.lń,^,-W htoryth UcZestnicŻa takie osobV - należy podać liczbę i emitenta udziaiów:ltłlp 
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Nabylem(am) (nabvl mo1 małzonek' z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku oclrębnego)oci Skarbu Pans|Wa' ]nnej pan5tWoWe.i osoby prawnej, ;.jnoriuł_'ru'o'ądu terytorialnego, ichjlJlilil;.iT:::]::i::W ii::.., luń związku 
'",'"oJr ,ll".'" ".stępulącem1enie, 

ktćrepodJegałozbyciu w drodze przetargu _'naJeży p-l,;;ffi;ffi;#;:';;j::Ti:J#::''#,"d|,":iź:;T;#9,,
J/

vt.
1' Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot C] z.alalnosc ): !!'/''P..'

- osobiście

d4rg

- wspólnie z innymi osobami

- wspólnie z innymi orona'i ..

7 Le8o tyrulu o5'ą8nqłern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....''''.

v .

_ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........................

_ jestem cZłonkjem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ż te8o tytt]1U osiągnąlem(ęłam) w roku

v t.

ubieglym dochód w wysokości:

lnr" dochody o5lą8ane 7 tylUlU laI.udrienia 'ub i-nroj dzialalnościI wot u,, y.'I lwanir h z kald.8o t r,.,t "' 
.ł*'''łQ l' /'',''i Li ł:' ; i'ęd;

dolłłpLIcJł:.' ,l1't'lry' q' ł'p1r2
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tx.
składniki mlenia ruchomeBo o Wartośc] powyż Żd.ow meChanicznyCh

X,
ZobowiąZania pienięŹne o Wartości powyżej 1o oo0 Ziotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz

1irin |j1x ;a1ictl. zosta1y ud zieJone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): -....'
'' u]'l.V ' l}Ąu'i!ą 'JI


