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ośWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

1. osoba §kładająca oświadczenie obowiązana jeśt do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia kźdej z rubryk.

2. Jeżeli po§zczęEólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, naleł
wpisać ]4i93ĘĘp4{.

3. Osoba sldadająca oświadczenie obowiązana je§t określić przynalezność poszczególnych

skladników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maŁeńską w§pólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o §tanie majątkorvym obejnruje również wierzytelności pieniężne.

6, w częśći A oświadczenia zawarte §ą informacje lawne, w części B zaś infornacje niejawne
dotyczące adresu zamie§zkania sldadającego oświadcżenie oraz miejsca polożenia
nieruchomości.

cZĘŚC A

Ja. niżcj podpisan1, (a),
i,Jrr Gń,ręd1^

urod,ony (a) ..,...,...,l 5,.o.t..l,.:l.ó.ł.^]|.::: ::::,::"J:::::".dxi;fiii

po zapoznaniu się z przepi§anri ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminn}m (Dz,U,

Ż zooi r. Nr I42, po;.1591i oraz z 2o02 l Nr 23, poz.220,Nt 62, poz. 558, NI l13, poz. 984, NI
153, poz.127l i Nr 214, poż,l8o6), zgodrije z aft.24h tq ustawy oświadczam, zę posiadam

wchodzące w skład rnałżeńskiej wspólności maj ątkowej lub stanowiące mój maj ątek od,ębny:

I.



4- Inne nieruclrotności: ' U/. lllpowierzchlia: ,,,.,,,.,,.,,..,..,..,,..,,..,.b.l,,lł,.rlł!,...,,.,,,,,,,,,,,,,,

III.

l, Posiadam udziały u, spóJkach l,1andlorł,ych z udzialellr plrlinnlch osób prau,nl,ch 1rrb

przedsiębiolcórł,, rł,któr},ch uczestnicza lakie osob1, nalezy porlać liczbę i cmiterrta udziałórr,:

,,, ,,,, ,,,,, ,,,.,,, ,,., ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, Ął^!,h Ę;;;

1 ]:," ]]] ll: :,]::,,:|:1,1:|::]] ]: . 'i: ' :li,ff:Ę;ł]] "]-|",i,, ,,, ,, ,, ,,,,,,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,,

tv.
1, Posiadanr akcje w spółkach lrandlorlych z rtdziałenl grrrinnych osób prawnl,ch 1ub

przedsiębiorcórr,. rv któr},ch uczcstnicza ukie osoby należ},podać liczbę i emiterrta akoji:

"/" , ,

'Ę, Il,,l11,u ]Ę,,,

t,vtuł plau,ny :



1 ii:l,] ]l,'l l,]:li1l:".]:|:".] ]],"l " ]' :,]] l.l:i]ij;
rł,,vsokości:

Nabyłem(am) ( nabył mój małżonek, z łyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowęj osoby pra*mej, jednostek samorządu
teqłoria]nego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetalgu nalęży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo :

o"t";tĘl'E

vI.

l.ProrłaclzędzialalnoścgospodarczarIlależ;podaclonngprar^naiprzedlniol dziala]nosci):| ,&*rr-ą..^..ąL,\ł..ut.,
- osobiście .,,..,,.,,..,.... -l.---.l!,tń-ął...Vr.t.t/lłl

J
- wspólnie z innymi osobami .,...,...,..,,..,,,,,, nt.itł.\ t.ą...........

Z tcgo i,tułu osiągnąłern(ełam) rv roku rrbiegłl,n plzl,clród i dochód rv \Ą)sokościI

:::'l::::::]*:]lill],,,,,,,,,*i,],[,
Z tego t_YtułLl osiagnąlen(ełam) rv loku rrbiegłl n doc

vII.



Z tego t;łufu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso r"S"i, ..,.fuX..k.Ę.Ul"ą

vL

Ix.

(w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązania pieniężne o waltości powyźej 10 000 złotych, w t}łn zaciągnięte ked)ty i pożyczki
oraz waruŃi, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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