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oSwIADczENlE MAJĄTKowE
Radnego gminy

1. osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą, starannego i Zupełnego
wypelnienia każdej z rubryk.

' 2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania' należy lYpisać !'!]Ę
dotvczy".

3. osoba składająca ośrviadczenie obowiąZana jest określić przynależność poszczególnych skladników
majątkowych, dochodórv i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
rvspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątko}Yym dotyczy majątku lv kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątko}Yym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A ośłyiadczenia zawarte są informacje jałvne, łv części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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( mlęj5ce 7atludnięnia_ sranou isko lub lu|nLcja; '
po zapoznaniu się z przepisami usta\łJ Z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gminnym ( Dz.IJ. z20l1r. poz.
1875)' Zgodnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżeńskięj wspó]ności
majątkowej lub stanow;ące mój maiątek odrębny: '
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2. Mieszkanie o powięrzchni: ............'..''....'........'.....'..''[2, o wartości:'''......'....

3. Gospodarstwo rolnę: ^ i
rodzaj gospodarstwa ....''....1*..!.'..''....' '.-.l" }'ł.' 'ą..' '....'. Powierzchnia:.''..

tytul prawny|''''''.'.'' .'''...'''.''''.''''.'..'...'1*::.!-'..'........'..'...a.LJ Ł'al'Ą '
Ż Lęgo lyluI! csiągnalem (elaml w roku ubiegł)m prz)chód icjochód w;d1sokości;''''''''.'.....'''.''... ' _.... '.... ''

4. Jnne nieruchoności:
powierzchnia:......... ;; -LL;;;;;;l.r' ... ..:... . 1/-..



III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gmimych osób prawnych lub przedsiębJorcow,
w których uczestnicZą takię osoby - nalęży podać liczbę i emitenta'udziałów:
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spó1kach handIowych _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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Z rego lyulu osiagnąlem ( elam ) $ roku ubiegĘ m dochorJ rł Ą s{ości:

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji;

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

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlovych naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:......

Z tego t]łułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód

'.........'' :rz.-*.ó..'''...'....t>

v.

Nabyłem (am),( nabył mój małżonęk, z wyłączeniem mienia pzynaleŹnęgo do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jednostęk samorządu telytolialnego, ich związków'
komunalnej osoby prawnej lub związku metlopolitalnęgo następujące mienie, któIe podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mlenia i datę nabycia. od kogo:..''''..........
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1' Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać folmę prawną i pzędmiot działalności):....'...'.

.. .. .!. .

u tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegĘm dochód w łysokości:

2' Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęstem plzedstawicielem, pełnomocnikien takięj działainości
(nalęży podać formQ prawną i przedmiot działalności):...''...'..''''....'....'......'



VII .. //
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki):.....'..''.....'' ......ł**.'ż ł\ * Ę a
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy?:' ..'...zrt '*.*-..'p.*'h'lĘ ....''./,/
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Irrne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć' z podanięm kwot
uzyskiwanych Z każdęgo tytułu ( olaz dochody .-''
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Składniki mięnia ruchomego o Waltości powyżej l0 000 Złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
podac markę. model i rok produkcji):''..''''..''''..'''''....'''

x.

Zobowiązania pienięZre o wartości povyżej 10 000 Złotych, w tym Zaciągnięte kledyty i pozycżi oraz warunki,
najakich zostały udzielone, (wobec kogo, w zwtązku, z jaktm zdarzeniem, w jakiej
wysokości):''..'..'.........'..........


