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ośwlłoczENlE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
^ zupełnego wypełnienia każdejz rubryk,2, JeŻ.eli_Poszczególne rubryki 

-nie 
znildują w konkretnym przypadku zastosowanla, nateżywpisać ..nie dotvczv''.

3, O.s.oba.składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowYch, dochoOOyv. i zobówiązań do majątku odrębnego i majątkuobjętego małżeńską wspólnością majątkową.4. oświadczenie o stanie majątkorłrlm óótyczy'majątku w kraju iza granicą.5. OŚwiadczenie o stanie majątkow}m oUelmile róńnież wierzytelnóści pieniężne.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawańó są inńrńcje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotYczące adresu zamieszkania ŚrłaOa;ącego oświaoczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.
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Ja niżej podpisany(a),
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Po.zaPoznaniu się z Przepisarni_ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz, U. z2001
r, Nr 142, Poz. 1591 ora:zz2002r, Nr23, poz,22O, nr62, poz,558, Ni 113]poz.'gaą, Nr 153, poz,
1271 i Nr 214, Poz. 1806), zgodnie zart.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspól ności m ajątkowej lu b stanowiące ńoj majątek odiębny:
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Zelsoby pienięzne:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
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pakiet więksłt niż 10 o/o udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłe6n(ęłam)nwffoku ubiegłym dochód w wysokości: ................
... . ,.ł:n.e' .-c:laĘlS.ła- -\/4

2"

.. t.. na kwotę:

2. Mieszkanie o powierzchtu:<r,.;..:.......ą"}. ffi2, o wańoFcj:



lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

przedsiębiorcow, w ktorych uqzl"f_slryigzątakie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .,.....,..,.......,,.....,

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu - należy podaó opis miepia idatę nabycia, od kogo:
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- osobiście
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Posiadam akcje w innych spóil rQh handlowych - należy podaó liczbę iemitenta akcji: ,........,..,..,.
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Składniki mienia ruchomego

nalezy podac markę, model i

pojazdów mechan iczn ych



powyższe oświadczenie składam świaclomy(a), iż na
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara

podstawie ań. 233 1 Kodeksu karnego
pozbawienia wolności.
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