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oswlADcZENIE MAJĄTKowE
Radnego gminy
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Uwaga:
l' Osoba składająca oś\yiadczenie obo}viązana jest do zgodnego z prawdą, starann€go i zUpełnego

wypełnienia każdej Z rubryk.
.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują \y konkr€tnym przypadku zastosołvania, należy wpisać 

'.4-!9dul\(z\".
osotta składająca oświadczenie oborviąza n a .iest określić przynaIeżność poszczególnych składnikółv
majątko}vych' dcchodów i zobołviązań do majątku odrębnego i majątku obiętego małźeńską
wspólnością rnajątkową.
oświadczenie o stanie majątkowynt tlotyczy majątku rv kraju iza granitą'
oś\yiadczenie o stanie majątkowym obcjmUje rółynicż wierzvtclności picniężne.
W części A oś}viadczcnia za}yart€ są informacje jarvne, rv części B zaś informacjc niejawne dotyczące
adresu zamicszkania skladającego oś\łiadczenie oraz mi€jsca położenia nieruchonrości.

po zapoznaniu się z plzępisami ustawy Z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gnrinnym ( Dz. |J' z2OI1r. poz.
J875), zgodnie z art. 24h tęj uStawy oświaclczan' Źe posiadam rvchodzące w skład nałżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącę mój majątck odrębny;
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Zasoby pieniężlre:
- ślodki pienięŻle zgromaclzone w waltlcie polskiej:......ok. l|..Y_3-,3 08 ... '....

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 'lu_'lE-'DÓn'('rk
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2. Mieszkanie o porviel'zci'llli: '...'.''.m2, o rvartości:..''..f
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3. Gospodarsnlo rolne: -
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Z tcgo tytułu osiagnąłem (ęłan) lv rcku ubiegłym przychód i dochód u'rvysokości:.
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Posiadaln udziały w spólkach handJowych z udziałętl gninnych osób prarvnych lub przedsiębiorców,
\v ktUDch uczestnicza takie osoby na]eży podać liczbę iemitenta udziałórv:
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2. Posiadam udziały w innych spółkach hanc1lor.r'ych nalezy podać liczbę i emitęnta rri]ziałów:

Z tęgo tytułu osiągnąłen ( ęłam ) w loku ubiegłym dochód rv rvysokości:..|rl.l.tr' Dci{crY'.'''..'.'.
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l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałeln gminnych osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w któIyc]l
ucŻestniczą takię osoby na]eł podać liczbę i emitenta akcji:

Z tęgo tytu}u osiągnąłerrr ( ęłam ) w roku ubiegłym dochói1 w wysorosc;;'''l!''l.€.''D9IY.!1'Y

2' Posiadam akcje w irurych spółkach handlowych nalęży podać li.'bę i;;;ii;;t;;k;ii '.rlt.i;.*;''un..

Z tego t;lułu osiłgnalcm t ęlanl ) lr roku ubiegl;m dochód w rr; sokosci:''''N'l.Ę''DoiYL11''.'''''''''...''''.'.

Nabyłem (am)'( nabył mój małŻonek' z łyłączeniem mienia przynależnego
Skarbu Palistwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sanorządu
komunaInej osoby prarvnej lub związku melropolitalnego następujące mieliie'
przęralgu _ nalęŹy podać opis liiieuia i dat'^ nabycia, od kogo:..''.''..'.''..''

N-rEU-oji.ati

do jego majątku, odrębnego) od
teryto alnęgo, ich zlviązków,

które podlegało zbvciu w drodze
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2. Zarządzam ijziałalnością gospodarczą lub jestem pl'Zedstawic jelem, pehomocnikiem takiej działalności
(n:l)-','; podac for,leprarłnl i plzcdnlot o/ lalalno(ci)|''...''..'

- osobiś,: ie..A,1't'E''l)o'rYLLY.
- wspólnie z innymi osobami'.- ..'N,l'o]'D9IY!}Y

Z tego tyn:łu osiagnąłem(ę1am) rv roku ubiegłynl 11ochód rv rvysokoścj. &'I E- .'P-o_T!11!.'



vIt
W spółkach handJ owych ( nazwa. sie<l ziba.'poł L i1,'' N' l t''Ds' IY'!_aJ

- jestem członkiem rady nadzorczej i ; ki;yj''.'''^ ló_Ń'Tt.-ct'Y

- jestem członkiem komisji rewizyjnej i;J ki"d/,'..Ń-'! ś.Ń.ii-tr"r..''''..'.''.'''''.....''......'''....... __

Z tego tytułu oSiągnąłenr1ęłarn) w roku;Ęń;;J'il; *y'"t"s"i,.Ń'iE_Ó_.Cjr't(i,.Y_.....'.'''................

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu Zatrudnienia lub Jnnej działalności zarobkowej lub zajeć, Z podaniem k}vot
uzyskiwanych Z każdego tytułu ( oraz dochody
współmałŻonka):.... ..'..''..(..-..... ......' ..''
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IX.

Składniki mięnia nrchomego o wartości powyŹej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
podać marke' model i rok produkcji);'''..'......'''.'''''....
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x.

Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej lo oo0 Złotyclr, w tym Zaciągnięte kledyty i poŻyczki oraz wafunki,
najakich zostały udzielone, (wobec kogo, w związku' zjakim zdarzeniem' wjakiej 
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wysokości):'...''''....
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