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DczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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1,

osoba składająca oświadczenie

2.

Jeże|i poszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv.
czv".
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|iÓ przyna|eżnośćposzczegóInych składników mająt.
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma.
jątkową.

3.
4'
5'
6.

na jest do zgodnego

nia każdej z rubryk'

z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)''it','t.'l:,/.'Ł|Ł.ń'lEńtq62'-.
a..Rkt,),>K'I.'.flt-y'N'''''.p.ł,p.....e.tft/ł;.K.|'.'.S-n.,...
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łłĘ.alft'lltK.....Kolil:Ę|?lil.tro(

iejsce zatrudnienia, stanowisko ub funkcja)
I

pozapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca,l990 r' o samoządzie gminnym (Dz.U. z2001 r' Nr 142,
poz. 1591 orazz2OO2r. Nr23, poz.22O, Nr62, poz.55B, Nr 113, poz.9B4, Nr 153, po2.1271iNr214, poz.'1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspÓ|ności majątkowej
|ub stanowiące moj majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięzne:

_

Środki pienięzne gromadzone w wa|ucie po|skiej:

-

środkipienięzne gromadzone w wa|ucie obcej:

'' '''.', ..'/.ły.ł

na kwotę:
ll.
m2, o wańości:

Ą

t.

2.

3. Gospodarstwo

rolne:

o wańości:

4.

|nne nieruchomości:

1il.

1' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych

w ktoudziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcow,

z

......
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:
podac |iczbę i emitenta udziałow:
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych - na|eiy

i: .',.'łłry',','€....
Ztegotytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokośc

lv.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych

z

fuł/,a/
./
ł

w
udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcow,

ktÓ-

rychuczestniczątakieosoby_na|eŻypodac|iczbęiemitenta.akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w
wysokości: '.......'"...'...
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w

2.Posiadamakcjewinnychspołkachhand|owych-na|eŻypodaÓ|iczbęiemjtentaakqr'.'.....-.

.'...,ĄL.t..(.
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

r/

&Ok{r'y

V.

Nabyłem(am)(nabyłmojmałzonek,zwyłączeniemmieniaprzyna|eznegodojegomajątkuodrębnego)odSkarjednostek samórząou terytorialnego, ich związkow lub od komubu Państwa, innej państwowej osoby pl."ńn".i,
zbYcju,V.,y;9=: przetargu - na|eŻy podac opis miena|nej osoby prawnej następujące mienie, któiapod|ęgaln
ńia i <jatę njbycia, od kogo:
vl.

-

wspó|nie z innymiosobami

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychÓdidochodwwysokoŚci:
pełnom(
2. Zarządzam działa|nościągospodarczą |ub jestem przedstąwicie|em.
|ezy podac formę pi"*ńą.i irzedmiot działatnósci)' ,.'''......'tł'Lł,t.. '.'.lk.ryafu

-

wspó|nie z innymi osobami

.......'....'..''..'''
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

vil.
W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki):

-

-

urry

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychÓdidochodwwysokoŚci:

takiej działa|noŚci (na-

jkładniki mienia ruchomego o wańoŚci poyYy7ęj"lQ0.p9 złotych

podac markę, modeI i rok produkcji): ....'...../t'u{i!',uł,7...'--.---l---

x.
Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki,
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PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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