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oswhDczENtE itArATKowE
radnego gminy

Uwaga:

l. Osoba skfadaj4c. oGwiadczenie obowi@na ie€t do zgodn€o z prawd+ starannego i zupelnego lr{ypelnie
nia katdej z rubryk.

2 Jeieli poszczeg6lne rubrtfti nie znajduj4 w konlaetnF przypadku zastosowania, naleiy wpisac !!!g3gu
6f.

3. Osoba skladaj4ca osrriadczenle obowlq:ana Jest oloeslic przynalehog6 poszczeg6lnych sktadnik6vr mailt-
kowych, dochod6w i zobowiarrrt do mal4tku odebnego i marqtku objetego mat2eiskq wsp6lno6cie ma-
j4tkow+

4. Oswiadczenie o stanio majatkowym dotyczy ftajqtku w kraiu i za granica.

5. Oswiadczenie o stanie maiqtkowym obejmule r6wnie2 wierzytelnoscl plenie2ne.
- e W czg6ci A o6wladczenla zalarte sa informacle lawne, w czesci B za6 infomacje nielawne dotyczece adrc

su zamieszkania skladalqcego o6wiadczenie ora mleisca polotenia nieruchomo6ci.

ff"tij o"o 0,"" "r," t......N. g.r.i.*......2 ..E n t-A.

ur oazony 1a1....9 -4.,.

);-!,
(mieFcezatudni€nia,stanorr/isko lubtunkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnja 8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. U. 22001 t. Nt 142,
poz.1591 0@222002 t. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113,poz.984, Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad ma2eiskiej wsp6lno6ci majatkowej
lub stanowiqce m6j majatek odrebny:



Zasoby pienierne:
- 6rodki pieniezne zgromadzone w walucie potskiej: -..12.!4 /"o u.'  

: : . . . . .2 '
- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obe|,....rLl.*_...

[.
1.

2

400./-.

przych6d idoch6d w wysokosci: ..4.

o w€rtosci:

tytd prawny:

 .

1 . Posiadam udziav w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnvch
rycn.uczeslntcq4 takie osoby - nalezy podad liczbq i emitenta udziaL6w: 

-
...ra.\.s*....di_o.fsl.g*9.....-..............._.............

'+ -.....-....,......-..,,..,,..-.

lub pzedsiqbiorc6w, w kt6

udziary te stanowia parc"t *iqiit # iijt";';;;;;i;;6;........_................*.....::............
z tego t)nutu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym oochOo w wyioi;a;i:

z tego q/tutu osiqgialem(elam) w rokuubieglym doch6d w wysokosci:



U.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prdwnych lub pzedsiQbiorc6w, w kt6

2. PosiadaF akcje W inFych spolkach handlowych - nalezy poda6liczbe i emitenia akcji:.......

Z tego q utu osiqgnalem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: '-.............. .............

NabylL'm(am) (nabyl m6j mat2onek, z wyfqczeniem mienia pzynale2nego do jego majAtku odrebnego) od SkaF
bu Paistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednosbk samoz4du terytorialnego, lch a 'iq:k6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis

vt.
1- Provradze dzialalnosc qosooCarcza (natei poda6 formerrawna ipzedmiot dzialalnosci):. .....i....... ...

..2:u:,R; .1"..1fi.4H.:.c'A.ll.f.'-... -...-o'2-a-6:s.....ftJ.1.ty.t+:,=ft..'=,.a:.!.A-|/:L.'.'..'

2

rych uczesaricz4takie osoby - nalezy poda6liczbq iemitenta akcji:
......... 'A.i"e.....c\Ek',f .r V..... -.... -.............

akcje te stanowia pakiet wiQkszy niz 1 0% akcji w sp6lce: .. .. .........'

Z tego ! ulu osiagnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .... .. ...............

Z iego Vtutu osiqgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...... ......................

\ m . - ^ ,
W sp6lkach handlowycir (nazwa, siedziba spdlki):..-.-11.1.9. .. ..c-1-!.*7-

- jestem clonkiem zazqdu (od kiedy): ..............



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

X

Zobowiazania pieniezne o wartoscipowy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciegniete kredw i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostat udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdatzeniem, w jakiej wysokoscij: ............................
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