
ośwtaoczEN l E MAJĄTKowE
radnego gminy

!ńllp.u.t r,... . ... ., d n i a, ł. f-,.8.*., łłl#,
(n{ejscowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

a.*liff*ffijąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skła.dników

maiątkowych, dochodów i zobowiąr",i Jó- ńajątku oarę,nnego i majątku objętego maźeńską

wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o 

"t"ni.ń"jątkowym 
dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie o st;;i; ,iidtxo*i* oneimri;e róńnież wierzytelności pieniężne,

5. W ezęści n oświaocienia ii*artó są infórmaeje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotYczące

adresu zamieszkania składającego oświad"r"ńi" o1.", miejsca położenia nieruchomości,

czĘŚc A

Ja, niżej

(nliejsce żatrudl]ienia, stanowisko lub f unkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami (]Stawy z dnia 8 marca 1990 r, o Sarnorządzie gminnym (Dz, U,zż017 r,poz,

1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące rrloj rnajątek odrębny:

l,

tYtul PraWrlY ...'..,',...-'.,l",,,t"J"+"'j'"|"""""" l i ..,, _ ,/

2.Mieszkanie o powierzclrrli: ,......,........... rnż, o Wartoscl: "",!,i"r,i",bŁ,("k,er,1,,,L/\"
ł|J..,....,.t j... _ " " " "

powrerzchnia: """"""""

pisa ny(a),

: środki pleniężne zgromaclzone w.walucie obcej: """""

- papicry wartościowe: """""""",
\1 

")

.,........... na

rocJzaj zabuclowy: ...""",,

;Ę:lriJiJ";,;;"ni;*tęir,',l* ."tu ubiegłym przychód iclochod w wysokości: """"" "",

4. lrlne rticrucłlorności:
i ,L t t tinQ {,J 

uu;}*



lll,
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takic osoĘv.- należy podać liczbę i cmitł:nt;l tldziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałcm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakict większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ...,......,..,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznc.go do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, inncj Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienic, które podIegało zbyciu
w.drodze pr^zet^aĘu, n7leży podać opi.s mienia i datę nabycia, od. kogo: .,...{.,{,,.ł.,.i.l-,L{."{..........,...,... . .... ...
!*;.,.,rtł.,l''7n. ,.l.t.l2.{,:L,lrto.....,.....Ą9..trńnf [7l;]łt"ł jtir, t f ł \ it,ł/i,
WnorooZe Pr,ZeIąr8u - n?leZY Podac oPi.s mienia idatę nabycia, od kogo: .,...{.,{,,.ł.u.,_'.t_,L{.*J...........,
U.,.,.lP.,l'..4T ,.l.,(.l2.{,:L,lłtt,.....,,...,.Ą5.SÓ.łp:..,,..., 

tS,t.ł.J.ł.l-i.. j..ti.il....,,,.ł.... (.{,L.{;:t,ł ,

....,ł,,.,..,..,,.......,{.,ł. ...,

powierzchnia: .{..ilr....... 1..:{ń*t........(, .k., )., l-,,| r, ł /
""""""",d*"",

w których uczestniczą takie - należy podać liczbę i emitenta akcji:



- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ........,:'..i.,!:.l.L.....

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kierly):

podaniem

X.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 00O złotych,
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związktl

w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Vl.
, podać forrtlę prawrlą i plrzctlrnit,ll riziilłalrlośc

Il ,,l ł ,.-,
.,.'.. ;. :. :.!. i:{..i.......'.,."l 1. 1..1.. 1, 

j... ł..1.,.. )..a,.:..,ł ". ..,,l,

;;;;; il;i; .,,i*.ii.,i;t;;j ; ;.;; ;;;;,i;; ;,.;;;; j;;;.J ; il;;ur o ,;1;|i,/rl::rr 
.ił,.,:ii.,u ł/-l2,Zarządzam działalnoŚcią gosPodarczą lub jeste m przedstawiciele nl pełnomocnikicm tal/e1 działalności '

(należy podać formę prawną i przerJmiot rJziałalności): ....,....,,...,. ...

Vll,
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysr:kości: ........,.........

Vlll.

Składnjki mienia ruchomego o wartości powyżej_10 000 złotych_(w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podac markę, model i rok produkcji): ..;il_.i:.*.{.,_,.;,,._,..L..,.. |.ł,,1,; /.:,... ,,t.i:;.r...

..,.,..,.J.....,.., l



czĘsc B

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.2.]3 § 1
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.
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Kodeksu karnego za podanie
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