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oSwIADczENlE MAJĄTKoWE
Radnego gminy
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Uwaga:
l. osoba skladająca oś}yiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i Zupelnego

łvypelnienia każdej z rutlryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują }v konkretnym przypadku Zastoso}vania, należy wpisać,,1Ę

dotvczy",
3. osoba skladająca oświadczenie oborviązana jcst określić przynależność poszczególnycb składników

majątkowych, dochodółv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęłego małżeńską
łvspólnością majątkową.
ośrviadczenie o stanie majątko}Yym dotyczy majątku w kraju i za granicą'
oświadcZ€,)i€ o stanie majątkowym obejmuje róWnież \Yierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia za}varte są informacje ja}vne, lv części B Zaś informacje niejaWne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapozlaniu s!ę z plzepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990r. o Sanolządzie gIninnym ( Dz' U. z2.0l1r' poz.
1875), zgodnię Z art' 24h tej uStawy oświadczan, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowęj lub stanowiące mój majątęk odrębny:

l.
Zasoby pieniezre:
- środii pienięzne ugromadzone w rłalucie polskiej:' J 1 q9'9

- środki pieniężne zgtomadzone rv waluc ie ovce1: ..'.'....(1'.ł.(..''' alq1rr
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4. ]nnę nięt_uchomości;
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w króD ch uczestniczą takię o;ob) na]ęży podać iiczbę i emitenta udziałóW:
Ą l / Ol' łJ. ./-/, .( 1...

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) rv roku ubiegłym dochód w lvysokości:' '''..1]'l'('''' L/'l"< 1'J''"- /

l tego l tUltl o\i,rgnaleln ( ęla,n ) rv rokrl ubie3l1 m doclród \V !Ą} 50kosci: ;;;, ;/;/;))t''''''''' ''''' f r" " '

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałenl gminnvch osób prawnych lub przcdsiebiorców.

tv.

l. Posiadan akcje rv spółkach handlorvych z udziałem gnrinnych osób prarvnych lub przedsiębiorców, w których
e4 podac liczbe iemitenta rkcji:uczestnicza takie osobv nal'/J 
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Z tego tytułu osiąglrąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w rłrysokości:..,''ił't'' rlł /itł:l
z p"'i"l"- 
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Z tęgo tytu}u osiągnątenr ( ęlam ) w loku ubięgłym dochód w lvysokości|' /1'l'i' '(ft.//'(!y'

Nabyłenr (am)'( nabył mój małżonek, z rvył4czenienr mienia przynalcżnego do jego majatku. odrębnego) od
Skai'bu Państwa. ilrnęj państwoWcj osoby prawnej, jednostek samorządu tęl}tolialnego, ich zwiazkow,
komuralnęi o.oby pI'awnej lub zrłilzkLl nretropolitalncgo na.lepujące lnien'c, kigre podleg,aIo zbvciu w drocize
l'r/.::::: 
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.:"]]" idatę nahreia od koso:'''''' iltr'' ;/r/7łt,'''' '' '''''' ' ''''''' ''''''.'''.

formę prarvną i przedmiot działainości):.....''.''.....

Z tęgo tytułu osiągnąlem(ęłem) rv ioku ubiegłym dochód w wysokości: '''ii'il: ilł7!ł
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W spólkach hand19wych ( nazrła. siedziba. spólki1:.....'''''4.'l'.|.''''a/u /r7r r ar'
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v l.

Inne dochody osiąganę Z tytulu Zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć. z podaniem kwot
ul;rkiwan1ch 7 kaŻdęgo ylulu ( ora7 qocbod)
rł s pó l m a lzon ka ):..'''.'.'''' il'ł t'''''''''' il ł. 
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej l0 o0o Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy

x.

Zobowiązania pieniężnę o wańości powyżej lo ooo Złotych, w tym Zaciągnjęte kedyty i poŹyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakim zrlarzeniem, rvjakiej 
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