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ośwIADczEME MAJĄTKoń
radnego gminy !

Uwaga:

1. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdą, §tarannego
i zupelnego wypehienia kźdej z rubryk

2. Jeżeli po§zczegó|n€ rubryki nie znajdują w konk-retnym prz}.padku za§to§owalia, neleł
wpi§ać l'nie dotvczv''.

3. O§oba skladająca oświadczenie obowiązana je§t oheślić przylależność po§zczególnych
składników majątkorłycl, dochodów i zobowiązań ao naląiłu odrębnego i ńająitu
objętego maŁeńsĘ wspólDoścĘ eajątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkołTm obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są inforElacje ja}vne, w części B zaś informacje niejawEe
dofyczące adresu zamie§zkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.
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( miejSce żatrudnienia. Slanotri§ko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami usta\.q Z dnia 8 narca 1990t, o sanlorzą<lzie gnrinnl,m (Dz.U.
z 2001 r, Nr 1,ł2. poz.1591: oraz z 20a2l, Nr 2j. poz,220. Nr 62, poz. 558. Nr 1 13, poz, 9i"ł. Nr
153, poz.1271 i Nr 214. poz.1806). zgodnie z art, 2,łlr tei usta\ł), oś$iadczarrr. ze posiarlanr
rrchodzące u, skład malżeńskjei \\,spólności maiątko\Ąei lub stanowiace mój nlajątek orlrebn1,1
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Zasobv pielieżne:
- środki pienieżne Zgromadzone \ł,Walucie polskjej: .......a;......da

- środki pieniężne Zgromadzone w rłalucie obce1: ............żżl,"ć......
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II.

3, Gospodat,stryo roine:
1,odzajlo.pooa-.llto:.......nLr..daą9lf.,1o*,crzch,r,_:
o \ł,aności| ..,..,,,.,,,,.,,.. .,.... . .,..........t...u_,,,.,,,,,,,,.,,,-,,.,,,,,,,_.,,,,,
rodzaj zabudorq.:

Z tego t},tułu osiągnąłenr(ęlam) rl roku ubiegh,m prż.rchód i dochód \\ \Ąlsokosc1;

.J. Inne nieruchonlości:

2, Mieszkanie o porrierzclrni:
t}-tuł pra$,n},:

t]tu]pfa\łny|

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlolvlch z udziałem gnlinll,clr osób prarłnl.ch lub

przędsiębiorcóq w których uc.zesLli,czą./takie osoby - naleźy podaó liczbę i emitenta akcji:

II].

l. Posiadanr udział1. ll spółkach handlorrlch z udzialerrr gminnlch osób prarłnlch lub
przedsiebiorcón. l, klóry,ch uczestnicza lakie osob.r - nalcż) podau iiczb.- i enrrtenta u.]zialów:

udzial1, te stanowią pakiet \ł,iększ]. niż 10% udziałórv rv spółcę| .,,.,,,.,,,.,,,,.,._,..,,,,,..,

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w \łysok"ś"i, ...,..;;;' "" ' "" ' "', d-?T
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Nabyłem(am) ( nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia prz}.należnęgo do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Panstwa, inrrej pństwowej osoby prawnej, jednostęk samo|ządu
tel}toria]nego, ich związków lub od komurralnej osoby prawnej następującę mi€ni€, któlę podlegało
zblciu w drodze przelalg! - na]eży podac opis miepia i datę nabl cia. od kogo :

\rI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalvy podać fomrę prawną i przedmiot działa]ności) :

2. Zatządzałn dzińalnością gospodarczą lub jestem p.Zedstańcielem pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĄ podaó formę prawną i przedmiot działalności):...,,..,......,...,..,,......,...,...

- wspólnie z inrrlłni osobami

Z tego rJ,lułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłl,m przl.chód i dochód w rr.rsokości:

- Wspó]nie z inn),mi osobami

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :

YII.

\\ sTolkac,r h.nJ o,Ą\ch,nx,,,Ąa. .icdzib" .1o'(i ,,......... ... ...nŹ....*?:T::
- ję§tęm człoŃiem zarządu ( od kiedy ):

- je§tęm człoŃiem rudy nadzorczej (od kiędy): .,,,...,,...,,.....,..,,,a,,.,...

jestem członŁien komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego t}tułu o§iągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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VIII.

lub innej dzialalności

Ix.

Sldadniki mienia ruchomego o wano5ci powlżej J0 000 zlonch rrł
necharucal)ch na]eż) podac markę. modeI i.rok produl,cji r, ,,, ,,.,,,,_,..,,.,,,..

przypadku pojazdó§,

x.

Zobońęadą pięlljęnę o wafiości po\ł}żej l0 00o złolych, W t}m zaciągnięle t<r ędsĄy i poźq]źzk]
::i^l^Tf:- 

na jakich zostaĘ ud;ielone, (wpbec kogo. " ,-i€ku 
'Jai 

-;zaarzeniem.'* 
1atieJwysoKo5cl): -_......,....,..........,...7żLa".. dałl/.Olźk. ...,.,,...,,,,..-.,,,,,...,-,....,,.,


