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MAJĄTKOWE
gminyradnego

Uwaga:
1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pzypadku zastosowania, należy

wpisać..nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maźeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wiezytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie olaz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja niźejpodpisany(a ),E.d,ł...,.,..|,,t.ł.:..*.....fu!.n.,.U..?*.Ą,.,....,.*,l.u.,{łdł,:ff.,,....P,/..i, ?...r_,ry.Żr,,ł

urodzony(a) ./.(.,,.l.,l.=,.,/...t ,_..i...,..,.,.:::::.:::^'':::::::;,"::illłilil8z ..ł,?,,t,,r.,.

.ft.ł.D.{..a..,.,. .. .., ..ł/.t,.f.r..... .,..........,..,.,,..0 F..ł..łr.....,,, N..t.r
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o samoządzie gminnym (Dz. U. z2a01
r. Nr,t42, poz. 1591 orazz2002r. Nr23, poz.220,nr62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.

1271 iNr214, poz. 1806), zgodnie zarl.24h Ę ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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lV.
1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10 o/o akcji w spółce: ....:,...{;..,Ę ,..,...§ atż..ł'i{:..... ..
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2, Posiadam ak$re,w innvch spółkach han$wych - należy podać liczbę iemitenta akcji: ..........,....,.
..t,ł.. ł. lĘ.,.,.'.., ..!iił.L( r...Ł.. l............
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, zwyłączeniem mienia pzynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoządu terytorialnego, jch
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
pzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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-osobiście ......!{..łf. r;,Crt.r].....(,.?..?.

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości: ..N.:.E....fu.i.'r.: , Z

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

::::::::,tr]A,',')::I:_.!,:'!,. . , ,,,,,,.,
:::::]:::::iT::::]T] :11::: : fu]Y,|!;.! ",,. :,::: : :: :::,: :,: , :::,:.

: :::::::::: :::,".-T§::,Tl: :::: :::::llT :::::: : 
*::llil (]i' * 

:! i' 1
Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ......&.l.ł}, Qil-(..ł..?..!:..,.,...

- j;;ffi;;;;ki",;;;a;;ł;k;;Jvi;,,,fi;E, _Ńi]ł,iż{ .,,,,,,,



- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,,.,,ł|lf..... ,......fu,t..L(.,,.(r,{....,.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej toa rieOvl: ,......Ń-.i..r_.....,,.....ffi. rŻ-. i.?).{.,...................,........,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: .,.l!|..,!7...$iłI.r ; ; ;'
V|!l.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

Ąn,Ą

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ..fr1,.l:...-i...iJ:.,.....,,..rt..,?.,D.,{:ł...ł}...e .a....,....,.,€..!..óa

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 't0,0O0 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podaó markę, model i rok produkcji): ......v-.Q. k.K.ł..,ł..fr..G.{::,.N.,......,,ł,,,9.....łn.L..t.6ał.,,. łwł {ł"ę>



PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), 
_iż na podstawie 

3rt. zll§ 1 Kodeksu karnegoza Podanie niePrawdY tub zatajeni" p."ńay grozi kara pozbawienia wolności,

(podpis)


