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radnego gminy
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Uwaga:

1. osoba składająca ośwj.adczenieobowJ-ązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypelnienia każdej z rubryk.
2. JeŻeLi 'poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

,,nie dotyczy" .
3. osoba skŁadająca oświadczenieobowiązana jest określić przynależnośĆposzczegótnych sk}adników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspóInością ma j ątkov'ą.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju 1 za granicą.
5- oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne. w częściB zaśinformacje nj.ejawne
\, dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenj_eoraz miejsca położenia nieruchomości.
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nazwisko oraz

rodowe)

stanowisko 1ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepj-sami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. v. z
2OOI
r- Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2zo, Nr 62, poz. 55g, Nr 113, poz. 9g4, Nr 153,
L21I i Nr 214' poz. 1806), zgodnie z art- 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
-z'
w sk}ad malzeńsk.iej wspólności majątkowej lub stanowj_ące mój majątek odrębny:

r.

Zasoby pieniężne:

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie poIskiej:
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1.

Dom

o powierzchni:

tytul prawny:
2. Mieszkanie
tytuł prawny:
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kwotę:
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powierzchnia:

ychÓd

i dochód

w wysokości:

tytuł prawny:

rIr.
]

udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
lub przedsiębiorców,
uczestniczą takie osoby - należy podaĆ' liczbę i emitenta
udziałÓw:

Posiadam

w-T<tórych

udziały te slanowią pakiet większy niż 108 udziałów w spół'ce
, ... -kft.
z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn)w
2. Posiadam udział'y w innych

podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytu1u osj-ągnąłem(ęłam)w

IV.

1.

Posiadam

akcje w spółkach handlowych z udziałem
takie osoby - na1eży podiĆ

osób prawnych lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

w ktÓrych uczestniczą

.r7ło9.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10t akcji
w spółce:
Z tego tytułu osiągną}em(ę1am) w roku ubieg}ym
dochód

2.

Posiadam

w

ch handlowYch - na1eży podać 11czbę i

z tego tytułu os1ąqnąlem(ęłam) w roku

?7

V.
Naby}em(am) (nabył mój małżonek, z wył'ączeniem mienia przynal.eżnego
do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich
związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które pod1egało
zbyciu w drodze
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

erry
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i przedmiot działalności):

prawną

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2' ZarządzaLm działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomo
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z tego tytulu osiągnąłem(ę}am)
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w roku ubiegł]m dochód w wysokości:
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Składniki mienia ruchomeg,o
o wartości powyżej 10 ooo
złotych
należy podać markę, mode].
i rok produkcji) : . .. . . _
_

(w przypadku pojazdów
mechanicznvch

Zobowiązania pieniężne
o wartościpowyżej 10 000
zł'otych, w tym zaciągnięte
oraz warpnki, na jakich został'y
kredyty
udzie].one (wobec

wysokości):

kogo, w związku z jakim
zdarzeniem,

i pożyczkż
w j akiej

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a)
,

iŻ na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
karneqo za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
grozi kara pozbaw1enia wo1ności.

ta,/au 25. //./.,//1-

"//"'

(rfiej scowość,data

)

ł. YTr

*ffire/,ź&
(podpis

)

