;srin

Nrr
...i-..1n
lv S rrra zlll

weLvrust
- o
,i^

AA.*

I

zot1,.l

oSwrADczENtE MAJAT(oWE
radnego gminy

Ju*,ffi;;',

aniatu.*.klT.r.

Uwaga:

1. osoba skladaiqca oswiadczenie obowiazana iest do zgodnego u prawde, starannego izupernego
wypernienia
kaidej

z

rubrylc

2. Jeieli poszczegrilne rubrykinie znaiduiq w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisad,'nie dotyczv".
3. osoba skladaiqca oiwiadctenie obowiEzana jest okr€3lid prrynaleinoii po"r"."g6lny"h-kl"dr.......-k6.
maiatkowvch, dochod6w i zobowieza6 do maietku odrqbnego
maiqtkowq.

i maiqtku obietego

malieriskq wsp6lnoiciq

4, Oswiadczenie

o stanie maiQtkowym dotyczy maiAtku w kraju i ra ganicq.
Oiwiadcrenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wl€rzytelnoici pienieine.
6. w czqici A oswiadczenia tawarte sa informacje ,awne, w c:€Jci B zas informacje nierawne dotyczlce adresu
zamieszkania skladaiqcego oSwiadczenie ora. mieisca poloienia nieruchomojci.
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(miejsce2atrudnie6ia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z zOLl t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzQce w sklad malzedskiej
wsp6lnoici majatkowei lub stanowiEce m6j ma.ietek odrebny:
Zasoby pieniqine:
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tytul prawnY:
Z tego tytulu osiEgnElem(etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ... ..
4- lnne nieruchomoici:
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1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rvch ucuestnicza takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w
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tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych
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naleiy podai liczbq iemitenta udzialow:

Ddrzv

0o].Yily

tego tytulu osiagnqlem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
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1. Posiadam akcje
w kt6rvch
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w

spdtkach handlowych

z

udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,

takie osoby -

akcje te stanowiE pakiet wiqkszY nii 1oo/. akcji

w sp6lce: ..1,/..
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2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych
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-

emitenta

akcji

O-D-TYCz

;;',n"s,,, -/tt"s.. -DpTieY.

.

.

naleiy podad liczbq iemitenta akcji: ././-l&...

tego tytutu osiEgnalem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki:
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m6j mal2onek, z wylaczeniem mienia przynaleinego do jego ma.iqtku odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, i€h
Nabylem(am) (nabyl

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujEc-e Irie nie, -ktor-e. 90 dlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nateiy podad opis mienia i date nabycia, od UoCo, ./l/].b-....D9!1Q7....
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z tego t\rtutu osiagnElem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch od w wysokoici:
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2. ZarzEdzam dzialalnosciA gospodarczE lub jestem przed,st?wici elem oelnomocnikiem ta kiej dzialalno6ci
(naleiy podad forme prawn4 i przedmiot dziatalno ict): ..'l/-..!h. ' ..QoTY.cz.Y.................
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lnne dochody osiegane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi,
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Skladniki mienia
n

go o warto(ci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku poiazd6w mechanicznych

cm

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartoici powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnlqte kredyty i poiyczki oraz
warunki. na iak ich
udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakie.j wysokofui)
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