
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

.. ... dnia Z- -€,. o e 20. _.#,

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiry

wpisad .. nie dotvczvtt
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleinoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zaft do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZefi sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
O5wiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4.
OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigZne.
W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym ( Dz. U.
2200r r. Nr 142, poz. 1597 oraz22002r. Nr23, poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,
poz. 127 | i Nr 2 14, poz. 1 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy odwiadczam, ze posiadam wchodz4ce
w sklad malzeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

:::::::.:'i::::::i-:*:::i:":::llllll l,'ie- uriay
V.!tr.ileT-Y.QAl.

- paplefy wartosclowe:

. na kwotg:



II.

1.

1..

2. Mieszkanie o powierzchni: '...... m"' o wartoscl: """""""'

3. Gospodarstwo rolne:
rcdzaj gospodarstwa: .'....'.....'. "' powlerzcnnla: """"'
o warloSci: "'[lfF"'D4HA5"""""""'
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: .....'..'....'
it"eotytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

o wartoSci:
tytul prawny:,........'.'.'

ilI.

1. Posiadam udzialY w
przedsiEbiorstw, w
udzial6w:

sp6lkach handlowych zudziahem gminnych os6b prawnych lub

kt6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y poda6liczbg i emitenta

2.

IgriH 0{n (.?.!( .. .

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0 o/o udziaNow w sp6lce:

'1""""""""

Ztegotl'fulu osi4gn4lem(gtam0 w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: """"""'

Iiczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 o/o akcji w sp6lce:

Ztegotytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: """"""'

IV.

1. posiadam akcje w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbior"6*, w ktOry"h uczestnicz4takie osoby -nale1v podad Iiczbq i emitenta akcji:

u i€....Dq(leyt............



2. posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6 liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zv,,yNqczeniem mienia ptzynale2nego do jego maj4tku

oAtgitt.go; oa SmrUu Pat'rstwa, innej samorz4du

terytoriatego, ich zwiqzk6w lub od k mienie' kt6re

::ii:::14:::*!'ll'"i7i :7'i: cia'odk'go:

:: :t'?rE: iipT-Y6i

VI.

1. prowadzg dzialalnoSi gospodar cz4 (naleiry poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoicr):

- osobiScie: ."..'.....N.t€ ""'Qg'-t'YC2'V

- wsp6lnie zimymi osobami:

Ztegotyfulu osi4gn4trem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: '......'...""'

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodar czqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dziaNalnolci (nalely poda6 formg prawna i przedmiot dziil.alnofici): ".'....'..
- osobi5cie:

..\l!E DoflEPlI
- wsp6lnie z innYmi osobami:

Ztegotytulu osi4gn4lem (gtam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....'...'...'

vII.

1. W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6lki):

tt::l:-:1i:*:::i::11i:f:i::i1l Nr€ r;p-rri,a
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.. NiE apiYcl-Y
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

N'r€ 0fY:gr?
Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtrym dochod w wysokoSci: .'..'....'...



VIII.

Inne dochody osi4gane ztyisluzatrudnienia lub innej dzia\alnoici zarobkowej lub zaigc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu:

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych ( w przypadku pojazd6w

mechanicznychnale?y poda6 markg, model i rok produkcji): .'.'..n.,r.r"3\i:.iri.di;.;
: : :fifr,u:-qqliat

Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci1gnigte kredyty

ipoayczkioraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim

zdarzeriem, w jakiej wysokoSci): ................ 
,......t.r. IE DOf;Cry



+

PowryLsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iznapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o darie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi karc pozbawienia wolno Sci.

9€Eflzoc-ttcq DN. 2a.oi zorQ.
(miejscowoSi, data)


