oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

.\>-łti,tv1
Uwaga:
l..^,, ń'/ vu.t
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jeśtdożgodnego z prawdą, starannego
nia każdej z rubryk'

izupełnego wypełnie-

2.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotv.

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ićprzyna|eżnośćposzczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.

czv".

jątkową.

4'
5.
6'

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czEŚc A
Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a) ... .:..:...

!.i i

t!
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

:............,.1....:'...

.......... w

.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (Dz.U. z2001 r. Nr 142,
poz.1591 orazz2002r. Nr23, po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271 iNr214, poz.1806),
zgodnie z arl.. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam Wchodzące W skład małzeńskiej wspo|noŚci majątkowej
|ub stanowiące mÓj majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięŻne:

-

Środki pienięŻne gromadzone w walucie polskiej:

..'.'.'..:..,.:...'......:..

Środki pienięzne gromadzone w waIucie obcej: ........................,.l..

3. Gosoodarstwo

rolne:

rodzalgospodarstwa......'..',.i........1.1'...,..;':........r................,

powierzchnia:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubieg.łym przychod idochod w wysokoŚci:

4.

Inne nieruchomoŚci:

powierzchnia:

.................

l-,lct:,t

tytuł prawny:'....lvlr.('

<;

il1.

1. Posiadam udziały w społkach hand|owych
rych uczestniczą takie osoby

-

z

udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw:

udziały te stanow|ą pakiet większy niŻ 10% uoz)dtow w spÓłce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .'..........'..'.
2. Posiadam udziaływ innych spÓłkach handlowych _ na|eŻy podac |iczbę i emitenta udziałÓw: '.Vł.ę..'d'c:.(1i :7
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ....''..'''...''.
lv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow, w ktorych uczestniczą takie osoby _ na|eży podac liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet więRśzyrilz

t

ox

akcji w spÓłce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ........'........
2. Posiadam akcje w innych społkach hand|owych

na|eŻy podac liczbę i emitenta akcji: ..........

-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ......'.'..''....
V.

Nabyłem(am) (nabył moj małionek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytoria|nego, ich związkow |ub od komuna|eży podac opis miena|nej osoby prawnej następujące mienie, ktorepod^|egało zbyciu w drodze przetargu
nia i datę nabycia, od kogo: ....'...'.......Li.r.t.....(.t{. c :i.ii r .i.lr

_

<.

vt.

1

(j

1. Prowadzę działa|noścgospodarczą (na|ezy podac formę prawną i przedmiot działa|noŚci)

'

/,,'ą.t'.' l t+,t

i t.,?'. |....
{"/
<i

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochÓd w wysokoŚci: ...'......'.....'
|ub jestem przedstawicie|e4 pełnomocnikiem takiej działa|ności(na.
...'''''lłĄ'.t!..'.'.U-.u'.,'T..:rC .:|
przedmiot
prawną
działalnośc|).'
podaĆ
i
formę
|ezy

2. Zarządzam działalnościągospodarczą

,/

osobiŚcie

\l

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ,.'......

.......

vlt.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki): .'''''..A4.ł''ę . ,.',r-,/'1?-41

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

-

....

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod idochÓd w wysokoŚci: ......'....'..'..

vill.
Inne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnie"nia |ub innej działq|n'oŚ'ci:zarobkowej lub zajęc'

skiwanychzkaŻdegotytułu:.'h.j'c.>ł-,-:łzŁK..'F.yJd'(,e''::.'..'|!'9.
d'i et,1 { ł-i q, ęj

lX.

*-l

'

i

z podaniem kwot

uzy-

Składniki mienia ruchomego o wartoŚci,powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|ezy
podac markę, mode| i rok produkc!i)' .'V.o'Lkę.vepn

\

x.

\'0..L'-t.'':Aoa'?'ł.''''''''.'l]..l...Q-cł.Q.,..--

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczl<l oraz warunki,
na jakich zostały glzie|one (wobec kogo, w zwią?ku Ę jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): ..J3.:.Q.Q'Q.,.:.'''.........
qETrrY .ibńerr
f<n^e..d"'+ hipałecł_n"1

-

r<J

Powyisze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

