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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

...1.'P9f..., drria J.1,,fl..49,.
(miejscowość)

Uwaga :

1. ogoba składająca oświadczenie obowiązana Jests do zgodnego z
piawdą, Etarannego i zupelnego w]Ęełnienia każdej z ru.bryk.

2' ,JeżeII poszczegóJ.ne rubryki nle znajdują w konkretn]m
prz}.padku ŻagtoEowania, lależy wpi6aó ''nle dotyczyl|.

3. osoba gkladająca oświadczenie obowiąŻana JeBŁ określić
przynal.eżnośó poszczególnych 6k1adników maJątkowych'
dochodów i zobowiązań do mająŁku odrębnego i najątku
objęŁego sa}żeńEką wgpóInością maj ątkową.

4. ośwj-adczeĘie o stanie najątkowytn doŁycŻy majątku w kraju l
za granicą.

5. oświadczenie o ataltie najątkowym obejnuje !óv,'nleż
wierzyŁetności pieniężne.

6. w cŹęści A ośwlądczenia ŻawarŁe Eą informacje jawne, w

częśct B zaś lnformacje niej atł'rle dotyczące adreEu
zamieezkania Bkladającego oświadczenie oraz miejgca
poIożenla nieruchomości.

czĘść ł
.]a, niżej podpisany(a), ?'v?'i.?.vy+ł.. D.q.ĘtĘ7g i.......,

(imiona i nazwi sko

(miejsce zatrudnienia, sLanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy Ż dnia 8 rnalca 1990 r' o

samorządzie gminnl.m (Dz. u. z 2001 r' Nr 1'42' paz. 759I oraz z

2002 r. Nr 23, paz. 22a, ŃI 62, poz. 558. Nr 113, poz' 9B4,
Nr 153. poz. 1271 i NI 2L4, paz. 1806), zgodnie z arŁ' 24]rl

tej ustawy ośWiadcŻam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej 1ub stanowiące mój mająLek
odrębny:
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zasoby plenlężne:
- 5lodk' p'eniężne 'zgroladzoną Vl
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- ś;"al.i;i;;i;';;';;;;;;""ne w walucie obcej:
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- papiery wartościowe:
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II.
1. Dom o

tytuł

.......... na

powierzchni:
prawny: ... ...

N]ę.
kwotę:



Mieszkanre o powier zchni
tytuł prawny: .. DźQów

4. Inne nieruchomosci:^ n ,
oowierzchnja: (.'}-.u L';{. c 'HĄ ':' fi?']'L!1{ (.t+. 
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GospodarsŁwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .... .tu.tr*. ppJY66Yf 

".""ł'.'i.o wartości:
rodzaj Żabudowy
ŁyŁuł prawny:
Z tego tytułu os iągnąłem ( ęł am) w roku ubiegl}Ąn przychód i
dochód w wysokoścl i . ..'.
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III.
1. Posladam udŻiały w spó}kach hand1owych z udziałem gminnych

osób piawnych lub prŻ eds lębiorców, w których uczestnlcŻą
takie osoby - należy podać liczbę i emitenŁa udziąłórł:

"j;iJ; ;; ;;;;;;i; ;;i;; ;i;;;; ;i; ;;; "a'i"ij" "Śoó1c-e: ....... ...t!'i.€...pglYdzli.
Z Łego tyŁułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegł}Ąr dochód w

wysokości:

2' Posiadam udziały w innych spó}kach handlowych ;_należy
podać liczbę i emitenta udzialóV,: '.WLcs".. u2l.V.Ł?V.. '.

Z tego tyŁułu ogiągnąłem (ę łam) W roku ubiegłym dochód !''

wysokości:

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych 1ub przeds i ębiorców, w kŁórych uczesLniczą
Łakie osoby - r'ależy podać licŻbę i emiLenta akcji:

:.:....:: ... ..:. . '1ł:.\V'.:.. ...Do.Tvś'v. :.....:.. ......
akcle te sLanowia pakieL wieksly -L|.Ł _L0ę akcji W spó-Lce:

z tego tytułu os iągnąłem (ę} am) w roku ubiegłym dochód w

Wysokoś c i I

2' Posiadam akcje w innych spótkąch handlov/ych - na1eży podąć

1]:::: ]::]::::i i:::]: :i.lttp-' pć'tvc?V .: :.

z teqo Łytu1u osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł}m dochód w

:T:::::l: :.: :::.: .: :: ::: .::: :: .:



prawnel

vr.
1. Prowadze dzaalalność gospodarczą (należy podać formę plawną

i pr z-dml ot d7iałal'loscl): .....
.' . .' .' .' . . w .|'e'''' .'p'Qó..'!,+.D.?'ą' .''

osobiscie

;;p;:;;; ; ;;;ńi ;;;;;;; :: :: :' '::: :: : ::

z tego tytułu os lągnąłem (ęł am) w roku ubiegłym przychód
i dochód W wysokos c i

2. zarządzarn działa].nością gospodarczą 1ub jestem
przedsŁawicie1em pełnomocn1kiem takiej dzia}a1ności (na1eży
podac Fo'rrę prawna ' plzedn'jor dzialal_Loścj)

- o"obi..i" ..... .....:::l:lt...u't:)'.oil:..:.:... ...:

- wspólnie z innyni osobami .

z t.go Lyiuru o.jus"ut;;i-i;;; ; .;;: ";;;;;; ;;;;;;
w wysokos ci
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IL' oóŃ&|lVII.
W spółkach handlowyĆh (nazwa, siedziba spó}ki) : . . .lĄ

jesŁem członkiem zarządu (od kiedy)

j;;;;; ;;;;;*;;; ;;;; ;;;;;;;;;r i;j ;;;j;;, .::..:
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ...

; ;;;; ;";";; ;;i;;;;i;i;i;.i " ;;;" ;i;niń j"."ju
w wysokości

VIII.
Inne dochody osiąqane z tyŁu}u zatrudnienia lub innej
działalności zarobkov/ej 1ub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych



składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 Żłotych (w
przx)adku pojazdów mechanicznych nąleży podać markę, mode1 i
rok produkcj i) :

x.
zobowiązania pieniężne o wąrtości powyżej 10.000 Żłotych, w t}m
ząclągnięte kredyty i pożyczkj oraz wąrunkl, na jakich zosŁały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): .....

Powższe ośiłiadczenie składam świadomy(a), iż na
233 S L Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
prawdy grozi kara pozbawienia !'olności.
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podsta
zatai

(miej scowość, dąba )


