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OSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE
radnego gminy
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Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. Jeileli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
u'pisa6 "nie dotvczv".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2no66 poszczeg6lnych
skladnik6rv majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzah

do majqtku odrgbnego i majqtku

objqtego mal2erisk4 wsp6lnoSciq ntajqtkow4.

{. O6wiadczenie

o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku n'

kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w

czgSci

B

zaS informacje

niejan,ne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSn'iadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomo5ci.

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisanri ustarvy z dnia 8 nrarca I 990 r. o sarnorz4dzie gnrinny

n

(Dz. U. z

200lr.Nrl42,poz. l59lorazz2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nrl[3,po2.984,
Nr 153, poz. l27l iNr 2l4,poz. 1806). zgodnie zan.24h tej ustarvy oSwiadczam. ze posiadam
rvchodzqce w sklad rnalzeriskiej rvsptilnoSci majqtkorvej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrqbny:
€1';,r,,-',1, 5;Q', lo[4,',v1

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

.

.9....

2. Mieszkanie o powierzchni: .L.. rnl, o waftoSci: .&

3. Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
rodzaj zabudowy:

Z

tego tytulu

osiqgnqlenr(9lam

) rv roku ubieglym przych6d i

doch6d

rv

rvysoko5cr:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia:
o \\/al10sc

1......

t:

tytul pra\\,rlv:

III.
l.

Posiadam udziall, rv sptilkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6rv, rv kt6rych uczeshriczE takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6rv:

%5u<,c's(i Q'16'a

(
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysoko5ci:.

.41{
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(. .C+}
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2. Posiadam udzialy rv inn;-ch sp6lkach handlorvych

-

naleZy podai liczbg i emitenta udzial6rv:

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqlern(9larn ) s'roku ubieglym doclr6d rv r.vvsoko5ci: ..t:...'*.....c2.1.t
2. Posiadam akc.ie rv innlch sp6lkach handlouuych - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:

Z tego tltutu osiqgn4lem(glarn ) rv toliLr ubieglynr dochtid rv rvysokoSci:

...r1.'.

V.
Nabytem(am) (nabyl mtii rnalZonek.
odrgbnego)

z

rvylqczeniem rrienia przynaleznego do jego tnajqtku

od Skarbu Parlstrva. innej

paristwowe.i osoby prawnej. jednostek samorzqdu

terytorialnego. ich zrviqzk6rv lub od komunalnej osoby prarvnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu

r.v

drodze przetargu - nale2y podai opis rnienia i datg nabycia, od kogo: .............

vI.
I

. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq (naleZy podai formg prawnq

v

I

>6t"t)pgK-4

Zohorviqzania pieniE2ne

o rvartoici porvy2ej

10.000 zlotych. rv tym zaci4gniEte kredyty

poZyczki oraz rvarunki. najakich zostaly udzielone (w'obec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzerriern.

4eryCEgD

i

i przedrniot dziatalnodci): .............q)lrP....
- osobiScie..

.

..........,i,1,,/:...C(?

I

- wsp6lnie z innymi osobanri

Z tego tytulu osiEgnqlem(glam) rv roku ubieglym przych6d idoch6d w rvysokoSci:

2.

Zarz4dzan dzialalnoScirl gospodarczq lubjestenr przedsta\vic ielcm pelnornocn ikiern takiej

- osobiSc ie
- wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnqlern(glam) rv roku ubieglym doch6d rv wysokoSci:

VII.
W sp6lkach handlowych (rrazrva, siedziba sp

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ....n
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy

-

jestem cztonkiem komisj i rewizyjnej (od kie

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) rv roku ubiegl

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE(. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytulu: ...............

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

rvartoSci porvy2e.l 10.000 zlotych

(rv przypadku

pojazd6w

mechanicznych naleZy podai rnarkg. model i rok produkcji): ...,.L,.=...

gtsr.opii

fr"{qw,

