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zENrE MAJĄTKoWE

radnego gminy

(mrej scowość)

Uwaga:

.1. osoba skladająca ośi'iadcŻenie obowlązana jest do Żgodnego z plavJdą, starannego i Żupelnego

w}pełnienia każdej z lubryk.
2. Jeże1i poszĆŻególne lubryki nie znajdują w konkretn}'n prŹlpadku zastosoqrania' należy wpisać

,.nie dotyczy".
3.osobaskładającaoświadczenieobov./iązanajestokreś1ićplz}na1eżnośÓpos2czegó1nychskładników

rnajątkowych, dochodów i zobowiązań do ńajątku od!ębnego i majątku objętego nałżeńską

wspó1nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie rnaj ąt ko!'yfil dotyczy majątku w kraju i za glanicą'

5. oświadczenie o stanie najątkowyn obejnuje !ównież wierzyte}ności Pieniężne'

6. W części A oświadczenla zawarte są infoĘnacje jawlte, w części B zaś informacje nlejawne

._ dotyczące adresu zamreszkania składającego oświadcŻenie oraz niejsca położenia nj'eruchomości '

czĘśĆ A

nazwisko lodowe)

(nlel sce zatludnienia, stanowj.sko l-ub funkcja)

przepisanj_ usta!ły z dnia B mąlca 1990 !. o samorządŻie gminnyrn (DŻ' IJ' z 20a7

oraŻ z 2ao2 !. N! 23, poz. 22o, Nr 62, paz. 558, Nf 1J'3, poz' 984' N! 153l

PoŻ. 1806), zgadĄie Ż art. 24h tej ustawy oświadcŻam, że posiadam wchodzące

wsPótności 
'0ajątkowej 

lub stanowiące nój najątek odrębny:

T.

Ja, niżej podpisany(a) , ZĄęęaę''ł '-ź"ło

-- 
--ł (indona i nazwisTótoraz
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po zapoznaoiu się z

!. N! 142, Poz. 1591

1Óz. L2'77 j. N! 214,

-w sk.lad małżeńskiej
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ubieglyltl przychód j' dochód w wysokośc-i:
{. lnne nlerucnomosc.l: , u
powierzchnia: ł.rh/4z óądoł&z<

''ńb7łł

spółkach haDd1owych

takie osoby - lraleźy

III,

z udz.j.ałem gminnych osób
podać ]-icŻbę i emitenta

plawnych lub przedsiębiorców,
udz.iałóv':

2.

udŻiały te stanowią pakiet większy niż 1oE udŻiałów w

z tego tytułu osj.ągnąłenr (ęłaĘ) w roku ubiegłyn dochód

Posiadam

.. rz.łŁ.

z tego tytulu osiągnąlem (ęłam) w roku ubiegl!,T dochód w wysokości: 2.zŚ.

1. Posiadattl akcje }ł spółkach hand].owych

IV'

z udziałem gminnych

należy podać Iiczbę i

ldzia}y \:/\nnych spÓ}kach handlowych - naleźy podać ticzbę i emitenta udziałów;
. gp,Ęf.!!./ 

'Ó .../.....-..

osób ptawnych tub p.zedslębiolców,
emitenta akcj i :

w których 1Jczestyiczl !akie osoby _

.....2G...{.ę/k'cc:ł.. .......
ł

akcje te stanowią pakiet większy niż ].o8

,/z tego tytułu osj'ągną}em ( ęł anr) w loku ubiegłlm docbód w wysokości: leń.dl

2. Posiadam akcje w innych
..'.....a?/.ę-..

- na].eży podać 1iczbę i enitenta akcji:

z tego tytu}u osiągnąłer.(ęłam) w roku ub1egłyrd dochód w wysokości:



Nabyłen{am) (nabył nój nałżonek' z wyłączeniem mienj.a prz]mależnego do jego majątku od!ębnego)
od skalbu Państwa' innej państwoh'ej osoby pra\łnej / jednostek samorządu terytorj.alnego, ich
Ż.łiązkó\I lub od komunalnej osoby plawnej na'tępujące lr'ienie, które Pod1egał-o zbyciu w dlodze-] obolJy PlawneJ nasfępu]ące nuen]'e. które podIegalo ?yciu w dloc
p.zetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogoi . . a2/,ą..dęćyi-ź%.. -...J1

1. Pto!ładŻę dzialaLy)ść/gaspadatczą
.....'.. -ę!ę.. g".5z. .słr-. -'- - -

(należy podaó formę plawną i prŻedmiot dzia}a-lnościJ:

- wspóIoie z iln]łni osobami tź;u.':.nzŻ

z tego tytułu osiągnąłenr (ęłam) w roku ubiegłyn przychód i dochód w
2. zarządza^ dŻ1ałalnością gospoda.czą tub jesten przedsta!'j.cie1en
działal$ości (na]eży podać folmę p'awryl i plzed,niot działaloości) :

spółkach hąndlowych (nazh'a, siedziba spółki):

jestem członkiexlr Żarządu (od kiedy):

wysokoścj.:
pełno'4ocnikietn takj.e j

t{ .2.1ę.

- jesten członkiern lady nadzorczej (od kiedy) : .... '...

- jestem cŻłonkiem końisji rewizyjnej (od kiedy) :

z tego t]ttułu osiągnąłen(ęłan) w roku ubieg}Ftl dochód !' wysokościl . t7(?.

Inne dochody osiągane z tytu}u zatrudnienia 1ub innej dziFła1ności _za!oł}.awej Lv}' zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego !t"!u}u: . rz'ę...qźłęł-z. ' Jtsłt zotfu.'......

vIr.

.g,'(



10 000 Żtotych (w,prŻlpadku pojazdÓw nechanicznych

knecźa4 aśo.Óa{
?Z-

zobowiązania
oraz warunki,

Pieniężne o wartości powyżęj 10 000 zaciągnięte kledyty .i pożyczki
z jakim ŻdarŻenj.em, w jakie:

złotych, w t !ł.d

kogo, lł Ż!łiązku

wysokości ) i

nia jakich zoslaly ugzielone (ltobec

........łzl ę..{.ęśrc.<*....
.J..=(.



Powyższe oś!łiadczenie składam śrł1adony(a) Ź lż na podstawie atŁ. 233 s 1 Kodeksu karnego za

podanle nieprawdy lub zatajenie plawdy g'ozi ka'a pozbawienia wo1ności.

źpon J8.Ł/
l/-

,b/ł,-.
(nj.eJscowośĆ' data)


