
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

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

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleLy

wpisad .. nie dotvczvtt.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre6li6 prrynaleiznoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkorrych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerflsk4 wsp6lno6ci4 maj4tkow4.

4. O6wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZ4SC A

J a, nrhej podpis any(a),

urodzony @) *.T.*.Q./,... ?,t,ff...... w

z_A{.A&,

rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz1dzie gminnym ( Dz. U.
2200I r. Nr 142, poz. l59l oraz 22002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984, Nr 153,
poz. 7271 i Nr 2 14, poz. 1 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy o$wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce
w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- paprery wanoscrowe:



ilr.

1. posiadam udzialyw sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiofstw, w ktorych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 IiczbE i emitenta

udzial6w:

ztegotytulu osi4gnqlem(glamo w roku ubieglym doch6d w wysokosci: """"""'

2. posiadam udzia\y w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta

ry.

1. posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

;ffit-bi"r."*, #r.tov"it 
::..*""ri:"7..takie 

osobv -nalezv poda6 liczbq i emitenta akcji:

akcie te stanowi4 pakiet wigkszy niZ l0 o/o

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



Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6 liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malaotek, zwyN.qczeniemmienia ptzynaleanego do jego maj4tku

odrginego) od' samotz}du

terytorialnego, mienie' kt6re

poil.gulo rby, cia' od kogo:

VI.

1. prowadz g dzialalnoSd gospodar czq (nalely poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie:

r;;;i;i;;t*fiiffi""";
Ztegotytulu osi4gn4lem(glam w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokoSci: .."""""""

2. ZaruqdzamdzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleay poda6 formq pfawna i przedmiot dzialalnoici): """""'

- wsp6lnie zinrrymi osobami: ..'.."....."f"""""

Ztegotytutru osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .'....'.'.'.'

vII.

- jestem czlonkiem komisji rewizyj

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doc



IX.

VIII.

Inne dochody osi4gane zgrluzatrudnienia lub innej dzialalnoflci zarobkowej lub zaigc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego tytulu:

X.

Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnigte kredyty

ipo7yczkiorai warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zkuziakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ..'......'.'....

It



PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iZnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy groziknapozbawienia wolnoSci.


