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radnego gminy
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Uwaga:

1. osoba skladająca

oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

i zupehego wypehienia każdej z

2.

rubryk

z

prawdą, starannego

Jeżeli poszczegóIne rublyki nie znajdują w konkretnym pmypadku zastosowania, należy
wpisać''nie dotycąv''.

3. osoba

składająca oświadczenie obowiąz^na jest określió przynależnośćposzczegóInych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
obj ętego małżeńską wspólnością maj ątkową.

4.

oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje

niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia

nieruchomości.
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miejsce zatrudnienią stanowisko lub funkcja )

po 7-apo7rlaniu się z pruepisami ustawy z dnta 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z200tr.Nr 142,poz.I59l orazz2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3, po2.984, Nr 153,
poz.l27t i Nr 214, poz.1806), zgoclnie z art.24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące

w skład małżenskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięŻre:

- środkipieniężne zgromadzone w

walucie

na kwo

4co, coo

r

.łQ0- eaZ.i
3. Gospodarstwo rolne:

:"#e:.r:::*'........,..,.,.:.,.,.,........:...........#chnia:
Ztego fytufu osiągnąłem(ęłarn) *2ńai"eł
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r dochód

* *yrokoj;;;

......................

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

tytuł prawny:

fTI.

handlowych.z udziaŁem gminnych osób prawnych lub
_ iłi,ry
liczbę i emitenta udziałów:

.

' L::':1ff,:*:-9_::ł:]k?"o
przedsiębiorców, w których uczestrriczą takie
osoby

2. Posiadam udziaĘ w innych

Ztego brfufu osiągnął

m) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych
zudzialem gminn
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie
osoby 1ndg

akcje te stanowią pakiet więk szy ntz

Z

te

go Ęrtufu osiągnąłem(ęłarn)
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prawnych lub
podać Liczbę i emitenta akcji:
n/ÓsÓb

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
- na]eŻy
.........\...'....... . ż

Z

tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku

'bi;;łń;;;ilil ;;;il;i,

N1b1łem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej p*'t'"o*";
terytorialnego, ich nviązków lub od komunalnej osoby
zbyciu w drodze przetargu naleĘ podać opis mienia
i
-

w.
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Prowadzę działalnośćgospod'ar czą(naleĘ podać formę prawną

i

2. Zarządzam
LavĄdzatrl

działalnością
Clzia1ąIoo5"iągospoĘĄlubjestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na'eĘ podać form{prawnąiprzedmiot działalności):
.............

- wspólnie z

innymi

-1
7"\"""'
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......

osobami

Z tego Ęrfułu osiągnąłem(ęłam) w roku

W spółkach handlowych (nazwłą siedziba spółki

Ztego ryrufu osiągnąłem ('ęł*,'i;

):
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VIII.

lub innej działalności zarobkowej lub

zajęÓ,

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych
(w przypadku pojazdów
mechaniczrrych naleĘ podać markę, model i iot<
............
iroóutc.|i
):

ma8

Zobovnązarua pienięzrre o wartościpowyżej 10 000 złoĘch,w.tym
zaciągnięte kredyry i poĘczJł
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w rwiąilsl j#im'
z
zdarzeniem, w jakiej
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawi e art.233 1 Kodeksu
karnego
$
nieprawdy lub zatajenie prawdy groń karupozbawienia wolności.
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