
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

dnia

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego
i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotvczv".

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiajzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skiadnikow maj^tkowych, dochodovv i zobowiazan do majsjtku odrfbnego i maj^tku
objetego malzeriskij wspolnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica^

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cz^sci A oSwiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany (a),
imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) /<.<-..;2.ftl'..;!5.fe..?. w
r

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fiinkcja )

po zapoznaniu siê  z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzace w sklad mafeenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiajce moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne: . ^
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: ../.

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .....VA .̂CXrA<.t..£/..

papiery wartoSciowe: ^f..£.4£.f?.̂ £;££/

na kwot^:

i



n.

1. Dom o powierzchni: .<?..T..̂ ../̂ ,~.... m2, o wartosci:
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci:
tytul prawny: TTTTTnTr.....

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: &*£&^3ki£. , powierzchnia:
o wartosci: &
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: ^.L4Lt>.k.£ .̂
Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w rokuu#Seglym przychod i dochod w wysokosci: 3&4&&L..

4. Line nieruchomoSci:
powierzchnia: /.....̂ .£.....̂ £.fel£< .̂

o wartoSci:..

tytul prawny:

ra.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gmhinych osob prawnych lub
przedsi?biorcow, w kt6rych uczestnicza^takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowia^ pakiet wiejcszy niz 10% udzia!6w.w spolce:/

Z tego tytuhi osi^gnalem(e^ani) w roku ubieglym dochod w.wWokos'ci:

2. Posiadam udzialy w hinych spolkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udzia!6w:

Z tego tytuhi osiajmalem(ejam) w roku ubieglym doch6d w wvsokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsiebiorcow, w kt6rych uczestniczajakie osoby - nalezy jodac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wiejcszy ni± 10% akcji w spolce:
*•••••*»•••»•.••••»•..•••••••••*•••••»•••*•••»•••*»*••••••••••«••••••*••••»••••*•*••*•••••••••*»*•••••••••*•*•»•*

Z tego tyftrfu osia^nalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Z tego tytuhi osiajgnajem($tam) w roku ubiegrvra

V.

ISfabylem(am) ( nabyl mpj mafeonek, z wyta^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo :

VI.

1. Prowadz? dziaialnosc gospodarcza^ (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci) :

-osobiscie {.

- wspolnie z innymi osobami ji.*4..C

Z tego tytuhi osia^natem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zaizajdzam dzialalnoscia, gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form? prawna^ i przedmiot dziatelnosci):

-osobiscie

- wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytuhi osia^naj:em(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

/ /

vn.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ^^.

jestem czlonkiem zarzajdu ( od kiedy ): î t.£...

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): &4.£ tyi.&LL&J.

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Jt^C....tt*..u£&d

Z tego tytuhi osiajgnajtem(e^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:...



vra.

Inne dochody osi^gane z tytuhl zatrudniema tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhi:

IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotycfr (w p.50 o wartosci powyzej 10 ooo ztotyc£ (w przypadKu jjojazaow . -
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): .̂ ^4id .̂...uc.k^ .̂L..̂ .4.̂ ...̂ £ v̂r' ^

M. j / tl *4 r i,-i -JT r1., * ? . » » — 7 1 - » , . . . » / ^ ._ ^t /I y

M^..^Mrs&...?$M.L9.^.x.'...^
•<*^ui!Mto^^
'-* W&U&i^3!£&£}~~£i^^ /..

X.

Zobowiajzania pieniejzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciajgni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): ............................................................................................................................................

e?OO



CZ^SCB

Adres znOTl^rTV^nia osnt

Miejsce

1.

2.

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy (a), i± na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

( miejscowoSc, data ) ( podpis )




