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OSWIADCZENIE MAJAT(oWE
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radnego gminy
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dnia

(miejscowoja)
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Uwaga:

1'

Osoba sktadaiaca oSwiadcenie obowiera[a
i€st do rgodnego z prawde, starannego i zupernego vuypernienia

taidej r rubryt.

2' Jeieli poszczeg6rne rubryki nie znaiduia w konkretnym prrypadku
rastosowania, nareiy wpisat ,nie dotvczy,,.
3' Osoba skradajqca oiwiadczenie obowiQrana
ot<reaii
przynareinoid
;est
poszczeg6rnych skradnikrSw
dochod6w i zobowiEzad
do maiEtku odrqbnego i m4qttu ou.lqtego
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4. Oiwiadczenie
5. Oiwiadczenie

6'
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o stanie majqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i ra granicQ.
o stanie maietkowym obejmuje r6wniei wieizytet,rlici pienlqine.

W czeici A oiwiadczenia zawarte.re informacre jawne,
e za. informacje nieiawne dotycEce adresu
zamieszkania skladajAcego oiwiadczenie oraz mieisca poloienia

*.,i!.i

nieruchomojci.

czEsc A
Ja, ni2ej

podpisany(a)

urodzonv(a)

..

h"," {y.*t.. D.*,;1,^i:L.

.A.?..,..a*.-

,ls.?liTi :::::::

o.nz nazwisko rodowe)
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(miejsce
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funkcja)

po zapoz naniu siq z p PrSaml ustawy z dnia
rca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Oz. U.
poz. 787 5), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswia dczam, ie posiadam wchodzEce

w

wsprilnoS ci majqtkowej lub stanowiqce m6j maiEtek odrqbny
Zasoby pienieine

-

Srodki pieniqine zgromadzone w walucie potskiej: ........LQ...p.0...O

-

5rodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: .-..

- papiery wartoiciowe
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sklad mal2eriskie
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1. Dom o powierzchni: ........i-.....
..^rt.C
tl/tul prawny : .........................

2. Mieszkanie o powierzchni; . ..--.-...

,,,k,bL,

.
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tytut pra*ny: ........ ..........n6&sg.
3. Gospodarstwo rolne
rodzaj Bospo

....,2 po wierzchnia:. .3..25...h*.....
:ttL.. :pita, ti,LeL..

rln{;p*,*fW
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o wartosci:

........(r......................_\/

rodzaj zabudowy:

tytut prawny
Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w
4. lnne nieruchomoSci
powierzchnia
o warto6ci
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tytul prawny : ........&!,l;(L.

u.

gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,
1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziatem
udzial6w:
podai
i
emitenta
liczbq
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y
UN).

*a

a
o,j,*l^

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy ni2 1O% udziat6w w sp6tce:
Z

.........1^^r.tl-...
tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoicl

2. Posiadam udziatv w innych sp6lkach handlowych

Z

-

naleiy podae liczbe i emitenta udzial6w:

tego tytutu osiAgnElem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

tv.
L. Posiadam akcje

w

sP 6lkach

handlowych

kt6rych uczestniczA takie

""

1+,9(.

z udziatem gminnych os6b prawnych lub

osobY

nale2y podai

akcie te stanowiq pakiet wiqks?y nii 10% akcji w sp6lce:

,

4a

Z

tego tt^ulu osiQgnElem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

Z

tego tytulu osiegnElem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:...

liczb

pzedsiqbiorc6w,
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akcji:

Nabylem{am) (nabyr m6i marzonek, z wyrqczeniem mienia przynare:nego
do .iego majatku odrebnego)
pa6stwowej osoby prawnej, '
,r,,oriqa,
1"inort"t
,".V,ori.lr"g., ,.t,
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnei lub zwiQzku
rn"t.opoiit jn"g"

od Skarbu Paistwa, innej
zbvciu w drodze

p..",".g, - n.r"t

poda. opis mienia i o"tq n"ov.ir,

o'oX1'et:1li;#.:..;Tblffi;::*t"t"

VI.
1. Prowadzg dziatarno6i gospodarczq (nareiy podai
formq prawnQ i przedmiot dziararnoici):

-

.lld,&.

- wsp6lnie z innymi

.dplu
...,....4

osobi5cie ......,........................../f4d:L
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osoba

Z tego tytutu osiegn4lem(elam) w roku
ubi egfym
6d i doch6d w wysokojc,: ..llnl0_
2. Zarzqd2am dzialalnoj cia gospodarczE lub jestem prz
edstawicielem petnomocnikiem t
(naleiy podai formq prawnE i przedmiot

dzialalnoici):

osct

.ft^&.d.

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym
doch6d w wysoko

v[.
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W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):..

-jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.......
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................ft,ip,
Z

tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtm
doch6d

"\7

vl[.
lnne dochody osiEgane z tl/tulu z
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulul
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Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyrej 10 000
naleiy podat markQ, model i rok produkcj i):.......OatL.

(w przypadku porazd6w mechanicznych

x.

kredyty i poiyczki oraz
zobowiqzania pi€niqine o wartofti powyze, 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniqte
jakiej
jakim zdarzeniem, w
wysokoSci): " "
warunki. na iakich zostaly udziqlone (wobec kogo, w zwiazku z

.v..........................
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