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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana

w\,pełnienia każdej z ru]]ryk.

2- JeŻelr poszczegó1ne rubryki nie znajdują w konkletn\,łn prŻypadku zastosowania? nafeży &pisać

,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenle obowiązana ]est określić pIz\,'ia'Leżność poszczególnych składników

ma]ątkowych, dochodów i zobowiązań do ma]ątku odlębnego i majątku objętego małżeńską

wspófnością mai ąt kową.

4- oświadczenie o stanie rnaj ątkow}m dotyczy majątku w kra]u i za qranicą_

5. oświadczenie o stanie majątkow\.m obe]muje również wierzyte]ności pienięŻne'

6- li cŻęści A oświadcŻenia zawarte są informacje jałJne, w części B zaś infomacje nlejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadcŻenie oraz miejsca położenia nierr1chomości.

oŚWTADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gininy

do Zgodnego z prrawdą| staIannego i zupełnego
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(niejsce zatrudnienia, stanowisko fub funkcla)

pozapoznaniusięzpIuepisamiustawyzdniaBmarca1990r.osamorządziegxninn],m(Dz' .z2aa1
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2AA2 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz' 558, Nr 113' poz' 984/ Nr 153'

poz. L2'11- r Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ar:Ł ' 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

\,r skład małżeńskiei wspólności majątkowej lub stanov'iące nój majątek odrębny:

:"::::-:'::::il."'g.o^ud'o,'" W waIucie poLsk.e]: oł..-..l 51C., Ptrv..

' środki pieoiężne zqromadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: ili,



3 . .ospodarstwo rolne: LJ , a /{'
rodzaj gospodaastwa:'.. powierzchnia:

o wartości:
iodzaj zabudowy:

tytuł prawny:
i doĆhód w wysokoścl:

.r-.D. .. -4 Q.ą.*.-o'o

t\.tuł prawny:

TTI,

1. Posiadam udziały w

w któIych uczestniczą

prawnych ]ub przedsiębiorcól',
udzia}ów:

udŻlały te stanowią pakiet większy niŹ 10* udziałów w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł\'m dochód w wysokości;

2- Pos1ddan ud7iatv Ęinnych 5półk-A n/rorowycn nd]eży pooać liczbe 1 emitenta Jdzi'lów:
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akcie w spółkach handlo!'ych Ż udŻiałem osób prawnych 1ub plzedsiębio].ców,
i em.itenta akcji:

1- Posiadam
n' których

gminnych

liczbę

akcje te stanowią pakiet więksŻy niż 10t akcjl w spółce:

Z teqo tytu}u osiąqnąłem(ęłam) w :roku ubiegł}'m dochód w wysokościi

ach handlowych - należy podać ticzbę i emitenta akcji: '"

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



Naby]ero(am) (nabył nój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna]eżnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pIawnej' jednostek samorządu teiytorialnego' ich
zwj-ązkó,n lub od komunainej osoby pra\'nej następujące mienie, które podfeqało zbyciu w drodze
przerArqL '1d'eLf lpadac opis mienid i date nabycia, od koqo:
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Prow-dze d7jała lnosc qospodarczą (n{Iępy
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osob'scie . ' . . . . . .+:dr l'.' -e . . . . . . Ćl:

folmę prawną i pazedniot działalności) :
.b.

o.ł ". .,.ł.ł. .?ĘżIą-.

- wspoln;e z inn\,m.i osobar; .

Z tego tytułu osiągnąłem (ę łam) w Ioku ubiegł]m dochód w wysokości:

z teqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w Ioku ubiegl),łn przychód i dochód w wysokości:

2- zatŻąć.zam działatnością gospodarczą ]ub jestem przedstawicie1en pelnomocnikiem takiej
dzialalnośĆi (na_Lgży podaĆ Fornę/prlh'nd i przeojn;ot dzja1a]nosci]: ......

..'......Ut-Ź. ......c.|.<łĘ.e1
- osob isc,e I l.....t....
- wspolnia z -rn),mi osobami

vI1.

W spółkach handlowych (nauwa, siedu iba spólki): .. (J,ę

- jestem członkiem ŻarŻądu (od kiedy):

iostem czronkrem lady ndozorc,,e, rod !iedy) : .......

- jesten członkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w ].oku ubregł\'m dochód w wysokości:

dzialalnos.i zarobło!{eJ _ ub zaię.' z
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Powyższe oświadczenle składam świadomy(a), iŻ na podstawie arL. 233 s 1 Kodeksu kaInego za
podanie nieprawdy lub u atajenle pIali'dy groŻi kala pozbawienia wolności.
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