
oŚ\ł lADCZE\lF' MAJĄTKot\ E
Radnego gminl'

L\i aga:
1. osoba skladająca ośWiadczenie obowiąZana jest do Zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowaniaj należ}. wpisać 

't!LĘ
dotvczv".

3. osoba składająca ośWiadczenie obowiąZana jest określić prZ}'należność poszczególnych skladników
maiątko\l!ch, dochodów iZobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
rrspólnością Inajątkową.

4. oś\riadczenie o stani€ majątkow}m dottcz} majątku rr kraju iza granicą.
5. ośrriadczenie o stanic majątko$}m obejmuje ró\łnież $ierz!telności pieniężne.
6. $ części A oświadczenia zairarte są informacje jarrne. \r cześci B zaś informacje nieja}yne dotyczące

adresU Zamieszkania skladającego oś\} iadcZenie oraZ miejsca położenia nieruchonrości.
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po zapoznaniu się z przepisanti ustarrr z dnia 8 n']arca 1990r' o samorzadzie gnlinnrnr ( Dz. l.'z)jlir' poz'

l875). zgodnie z art' 2.lh tej ustalt1 ośrr iadczam. ze posiadam uchodzace rr skład małŹeńskiej rtspólności
majątkowej lub Stanowiące mói lnajątek odrębn1:

I.

Zasoby pieniężne: J) , '^ '. ".--
- środki pienięŹne Zgromadzone W WaJucie polskiej:.--''''f ..ćęę..ł7''. .

. n rr rnorri.....l-1-?. : ;:a....

o wańości:..'..''''''......''''''...

tltul prauny:..........



III.

l' Posiadam udziały w spółkach handlowych Z udziałein gminn)ch osób prarllr ch lub przedsiebiorcóri .

w których uczestniczą takie osob}' naleŹy podać ]iczbe i entitenta udziałólr:

Z tego tytułu osiągnąłem (ełam) \\ roku ubiegł)rl dochód w wysokości:

2' Posiadam udziałY w inn\ ch spółkach handlow)_ch należy podać Iiczbe i emitenta udziaiórv;

t\'.

l . Posiadaln akc.je w spółkach hand]orrr ch Z udZiaIe!I smjnn)'ch osób prarvnych lub przedsiebiorcólv. w których
uczęstnicza takię osobt' należ) podac liczbe i erritenta akcji:

7 tevo t1tulu osiągnalem ( ęlaln ) \\ rol'u ubieglr ln dochód rł w)solości:.. ''...''''''....''
]' Po'iadaIn akcje rł innrcll spolkalh handlorlle h nalę,/\ polioc liczbe i enlirenrlLcJl ..'.''''''' '''

Nabylem (am)'( nabył mój ntałżonek' z wyłączenien mienia przynaleŹnego do jego majątku, odrębnego) or1
Skarbu Państwa, innej państworvej osoby prawnej. jednostek samorządu terytorialnego, ich z*,iązków.
komunalnej osoby prawnej lub z*'iazku metlopolitalnego następującę mienie. któIe podlegało zbyciu rł,drodze
przętargu -'nalęŹy podać opis rnienia i datę nabycia. od kogo:.........'''''..'

'2'/ć''
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l. Prowadzę działalność gospodarcZą ( należy podać forme prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami.

Z tego t}1ułu oSiągnąłem(ełem) rł roku ubiegłym dochód w wysokości:.

Z tęgo tytułu osiągnąłeIn(ełam) w roku ubiegłym dochód w u,ysokości'.........'



VII
W spółkach handJowych ( nazwa, siedziba, spółki):.... ,łł.e ó,l"/

Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

VIII.

ililJ * ;y*k.;|;:,;,: n /. -.:ó: ł./ 7
lnne dochod). osiąganę Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności Zarobkowej lub zajęć, Z podanięm kwot

uz'r skirłan1'ch z każdego tytułu ( oraz dochody
rr'spółmałżonka):....

...&y'.*/.*:e. ;-"'...... 4. { r-żr.'..Ż?-

IX.

Składnjki mięnia ruchome_qo o wańości pow},żej l0 0oo zło$ch (lv prz)padku pojazdórv mechanicznych należy
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x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l o 000 złotych, w tym zaciągnięte kedyty i pożyczki oraz warunki,

na iakich zostaty udzielone, (wobec kogo' w związku- zjakim zdarzeniem. u'jakiej
wyiokosc i') :.. /5l.' €Q ?-''
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