
oŚWIADcZENl E MAJĄTKoWE
radneg o gminY

Uwaga:

'l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
izuPełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2' JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
naleźy Wpisać ,,nie dowczv''

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoś''ć
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do mająthu
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierŹytelności pieniężne.
5. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz rniejsce
położenia nieruchomości.
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Ę!_zapoznaniu się z przepisami ustavyy z dnia 8 marca 199or. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2oo2r. Nr 23, poz.22o, Nr 62, poz. s58, Ńr 113l poz.'984' Nr 153,
po'z' 1271 i Nr 214' poz. 1806), zgodnie z arL 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład ma.łżeńskiej WspÓlności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne: 4l_.t af ..:.' :7_ środki pieniężne zgromadzone w walucie połskiej: ..........{/.j.:f.'...:}..(, :i %' -.. - ..- -...- . ,

- środki pienięŹne z9romadzone w walucie obcej: ...''.''.......'lr^
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i docnÓd w WySokości:
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1. Posiadam. akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

PrzedsiębiorcÓw, w ktÓrych uczestniczą ta'i<ie osoby - naleŻy |odac liczbę i 
"mn'ónta 

a'łc1i: 
-

. ........-......./. , t ..'::i 
-')"" ''; ;"; ' " "'

t :- ł\Ą:"' " "'ł,ł' -'' -''-',rł''' " "''''"" " """'r" "" 1"" " .....
akcj€ te stańowią pakiet większy niŻ 1ovo akąi,)v spółcó:

Z rego ryrułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małŻone( z wyłąizeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)od skańU Państwa, innei państwowej osoby prawne.j,' jeónostek ś".oź{ou terltorialnego, icnzwiąukÓw lub od kornlnalnej osoby prawnej następującó mienie' ktÓre podlegało ztyciu w drodze
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1. Prowadzę działalnośc gospodarczą (należy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci):

- osoDtscre .........:. .....
......... a..?..,. a......... i......L........... _............

- wspólnie z innymi osobam, . ' '''''(''':.l'. 'Jv .1 yi,,l,. .' ' '''''''..-- 't/
.................t..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód W WySokoŚci: ...... . '



2. zaftądzam działalnością gospodarczą lub jest prŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działa|ności (naleŻy podac forme prawną i pzedmiot działalności):

- osobiście ' '''' ' '/] .] . '.

Z tego tytułu osiągnąłem(ę1am) w roku Ubiegłym dochód W wysokości:

v .

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki): ......'.....'..

- jestem członkiem zalząd! (od kiedy): .] 
;l....l:.............'....'.'..

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......'...'.......'..'.'......./...'........'.'.......'.

Z tego Ęńułu osiąnąłern(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .................''.....

vlil.
|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

tx.
składniki mienia ruchomego o wartośbi ' po',;vyzej "l 0 ooo lotybti ( 'iv pżypadkfu "piJi#óow
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

";;.vę:L...,*.
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Zobowiązania pienięŻne o Wańości powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oaz
Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej wysokości):

" ,fUQ- (VlLth);
,



Powyższe oświadczenie składam śViadomy(a), iż na podstawie ań. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie pravdy grozi kara pozbawienia Wolności.

tu,^dJArust, rolt(r,


