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ośWIADczENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

nia każdej z rubryk.
Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać,,nie doty. czy,,.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składników mająt-

kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspó|nością ma-jątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieź wierzyte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-su
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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II.
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia

tytuł

WartościI

prawny:

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ.
rych uczestniczątakie osoby _ na|eży podać |iczbę i emitenta udziałów: ,i,, / ? ft,i ,.ł.i ; ,i
udziały te stanowią pakiet Większy niz 7oo/o udziałów w spółce: .,. ii '.l.....'.......
z tego tytu,łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spó'łkach hand|owych _ na|ezy podać |iczbę i emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągną'łem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

IV.
1' Posiadam akcje w spó'łkach hand|owych z udztałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w któ-
rych uczestniczątakie osoby - na|eży podac liczbę i emitenta akcji: .' 

'..r

akcje te stanowią pakiet Większy niz loo/o akcji w społce: '.'...l......'...{.''.
Z tego tytu'łu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: .'......'.'.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubieg'łym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego) od Skar-
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bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków |ub od komu.na|nej osoby
prawnej następujące mienie, które pod|ega'ło zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mie-

nia ) ył., '. ,, , , datę nabycia, od kogo:. . '...'!,!-L,('',''''.'.'ęk''w( {/ '....'..'.........'..

vr.
1. Prowadzę działaIność gospodarczą (na|eży podac formę prawną i przedmiot działaIności): '.'i:'c:ęś'''''l!''t.''.l'':l't''ł,i

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2' zarządzam działaInością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em pełnomocnikiem takiej działaIności (na-
|eży podać formę prawną i przedmiot działaIności):

- osobjście

- wspó|nie z innymi osobami '..'...'..'..'"....r.'.ł'.''.'':'ł,..,1ź'..':.
Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:''.'...,,'',..,i'il

j

VIII.
Inne dochodv osiąqane z tvtułu zatrudnienia Iub innei dzia'łaIności zarobkowei fub

każdegotytułu: 'i{4.tl'it''t.t'...Ll?4.9'ś(,.';.L9/.'..'./'.(''/1*'.....,.',',ćt".,ę.l'...'.J'.:J.-.24''

Ix. ''.d"L:/ą ł /1 l"Ł'/.L, t^9..ł16,1., ,n,. lt ą, /,, ,, 1, !'ż

kwot uzy-skiwanych z

(.) ć)' ''.'L( 
('t , .( Ę, łce,, i:2

Składniki mienia ruchomego.o ryartości.powylej"10-000 złoty.c!(w P]:zypadku pojazdów mechanicznych na|eży podać markę,
model irokprodukcji): ',f'ż.{'k''':''''''..|:.':'''i''''(:..(:.....'..'*.(..(.i.'......'....'

fowyzsze oswlaOCzenie y
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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