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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisali,{ us wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późno zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:



fj (i(f('W..date o rot 011f?.t o tAClvfo!li ,265!y>, 02r:12t~"'i!:';e -
9- ko;nb0 (,p/!af07'0f;ĄI :]C/i/tCI.l.RM I p.j11a!g,,2 yl't1/ vJ-«oJaMf
u g7V<-hUe / =r=. .

G lnne. ()JfellFLom01~'- {!Óiiiaf~~'1 0g2~/2909:;!? 1Jp,?r/ ,
bit:fjl1k I tI'7Yl,ÓM?tf o/iu- i{dJJd} ~'(5j"f fJ']&o/~gog';gw;dli he

a ((;(711-01<./ llJ/elJut.loUtof(i aU1a(~( IWf jJ4J89Jjg ( !J,).129!.21 o
O~b1Olte Dr!JL22 ha. ( 4/1;0 (U:~lj ;je- rf IjtJl/lIa0 tto1c! (Of-.a UL

.11!(! tii/eCIJ;JA,/!tr, -tjUlZo'J-'{G O.1tiL!'t,J.Ołtep IY tI 6- o{:otJ. t!.fYWA '
2a 9rI)O'" -, 'L 'r toi.a!« fli ,2 Vi lO, za J Je? +- udziW"!fI1-'o",r.G/ !!

JJ1g80 /19 03 'ł& lU ju 6MJ ~ !f/tJAdleJ rY!'a:& ud-liol~~Ol"Mo/,
2132 j,2g09 ł,J iJf;~I/ Ue- (r( mc« OlUdUOr/ fJtr 2U189f,fV/22..rd /tl!J
o Ob520frJ?e O; !J~&~ -

,1.y h/Ir1J1t4,1- frloJ.ie h?fUL t1t0/uoJ / /I~o;o,f/;.oJ Q - (i0'7uol/



III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

~=~~~:~~ior~w.'.~kt6~ChU~~~;i~a..,e(~~.n~I~~Y.~~~~~II~bęie7it~nt~u~~i?:W.•••.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

2. p~sl~~~7.~~~laływ..'":nYCh~~~3r?/ .~nal~~Y.PO~•.~Ii7:b~.1":7't":ntaudzi~ł~~•.•.•.•.•.•.•.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

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

I~~.P~~ds.iębi~rc6~.•~kt~;~U?~~~lie.os~b~.~.~al~~Yp~aĆI'~bęi~.~'ten~~~qi•••••

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

V.
Nabyłem(am) (nabył mój 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 podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: .

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .

~·~~~biś~i~··.:·.·.::·.·.::·.·.:::·.·.·.:·.:::·.::·.:·.t!!:.~::~ff..~J:::::::::::..:::..:..:....:..::::::....:....:....::::..:::..:....:..:..:..:..:::..::::::::::::::::::
- wspólnie z innymi osobami .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

"""?"..~~~~~ż.~.:.~~~~;~ę ..d~~~~~~~t .~.Z.i~ł~I~~~~.i:.: .

- osobiście J .

- wspólnie z innymi osobami .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
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VII.

~ .s.~.ó~~~~~..~.~.~.~.I.~.~~~h..(~~~~~.'.~~~~~i.~.~..~:'~~~i):.::=..~~It~f::'.:'.::::::'.:'.::.::::::'.:::'.::::::'.:.::'.:'.:.:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnie~ia IU~nnej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzy~wa1ch z każdego tyt~ y.~.q , "'..d, !j , .

~~~~~JJ'!~~~f!~&?!~~~~~~~f.~
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x. fJ/cJieA~/va., 0!Jp/wf/ In '&ffpt.e.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyż j 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, ni )akiclJ.-zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ki 'J 0, .:lI
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CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: !

Miejsce położenia nier~uc::..:..:h..::..:om..:..:.o::..::ś..::..:ci-:..:..L==~~s.::..:.:.=:...:..:....::=-=.:...:....:...\,;

1.

2.

3.

4.

,~

oJ;yższ~'óśwl<idcze ie skł3aam S iadómy ar. 12 'na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności .

..de.wJu i/f!!(.1....12:/ ../2..:. J.l () II L[ ~ ...
( miejscowość', data)
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