oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

(miej scowość)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jegt do zgodĄega ż
prawdą. stararrnego j, zuPełnego w.11>eł'nieaj-a każdej z rublyk.
2. JążeLi poszczególne rubryki nie znajdują w konkratn]p
przlPadku zaslogowania. należy wpisaó l'nie dotyczy''.
3. oEobą sŁłądająca oświadczenia obowiązana j€st oŁreślić
przynaleźnośćposzczególnych składniŁół tsajątkowych,
dochodów i zobowiązań do najątku od!ębn€go i najątku
obj€tego oałżeńgkąrłspólnościąnajątkową.

4. oświądcz€aie o stattie !a j ąttov':t ! dotyczy lajątŁu tł kraju i
za glanicą.
5. oświadczenie o Etąnie Bajątkow:r! obejnuje również
wierzytelności pieniężne'
6. w częściA oświadczQnia zawarte są inforDacje jawne w
'
częśgiB zaśinf,ortaĘ e niejarłne dotyczące adr€$f
zaEieazkania składającego oświadcz€nie oraz tsiejsca
położ€nia nieEuchomości.
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(miejsce zatrudnienia, sLanowisko 1ub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 I.
samorządzie gminnFn (Dz. U' z 20a1 r. Nr 142, poz. 7591- oraz
2002 r. NT 23, poz. 22a, Ńt 62, poz. 558, Nr 1I3, poz. 9B4,
Nr 153, paz. 7211 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z art. 241n
tej usŁawy oświadczam, że pos.iadan wchodzące w skład
małżeńskiejwspólności majątkowej J_ub stanowiące mój majątek
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2. Mieszkanie o powierąchnii, .._... m2, o warŁoścl ;

J. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarsrwa: lt'!'ł.(ęĘ?{t.ł.%...., powierzchn_a: .. ....
o warŁości:
rodzaj zabudowy: ...

.

tytuł prawny:
z tego tytufu

os iągnąłem (ęł am) w roku ubiegłym przychód i
dochód W wysokościl
Inne nieruchomości:
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o wartości:

tytuł prawny;
III.
1. Posiadam udziały w spółkach hand]owych z udziałem gminnych
osób prawnych ]'ub przeds iębiorców' w których uczestniczą
takie osoby -,nafeŻy podaó Iiczbę i emiteDŁa udziałów:
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udziały te stanqwią

pakj et Większy

:::i:::
Y.'*1.'1.
z tego tytuŁu

os{ągn"ąŁFIu (ęŁa.ro) w
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niż 108 udziałóv'

W

roku ubiegłym dochód
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Posiadam udziaŁy w innych spółkach handlowvch - należy
podać ficzbę i emitenta udziałów: -łzł.'eek/7

Z tego tytułu osiągn;ł łFm (ę}am) w Ioku ubiegłt'Tn dochód
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wysokości: .. n/ł'eoŁg-<.r'
't"
'.'

W

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych 1ub prz edsiębiorców, w których ucu estniczą

akcje te ąLangwią pakjet Większy niż 10B akcj i w spóŁce;
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Z Eego rytuJu osiągnąleT(ęłan) W rokL ubiegłyn dochód w
wysokoścj| -. -. ..44'.e.d^{'T1 .
Posiadam akcje w innych spólkach-ha-nd]owych - na] eży podać
2g
]iczbę i emitenta akcj i: . ,r'.{r co.kŁA(
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wysokości: . . . /4ł(.cr-e-.4/!1.
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W

Nabyłem(arL) (nabyl mój małżonek,z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa.
innej państwowej osoby pra!'nej, jednostek samorządu
lerytorialnego, ic].. związków lub od kornunalnej osoby prawnej
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następujące mieni€, ktÓre pod1egało zbyciu w drodze przeta rqu naleŻV pooać 9pis,n'enja
datę nabycia' od kogo: .
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działalnośćgospodarczą (należy podaó formę
i przedmiot działalności)i ...'.'

1. PIoWadZę

- wspó.Inie z innymi osobani

'
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prawną
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Z tego tytułu os iągnąŁem (ęlan) .W Ioku ubiegłym pIzychód
i dochód w wysokości: '. ' '. ł?4.8{4p1'<'ł.LĄ' '...
Zarządzam działalnością gospodarczą luB jesten
przedstawic1e1em pelnomocnlkien takiej działalności (należy
podać formę prawną i pazed-ni'ot działa1ności): .............
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Z cego EV:u}u osiąqną1em(ęłam) w roku ubieqłVln dochÓd
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W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) ,

' jestem członkiem za:rządu (od
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- jestem członkiem rady n'adz-orcsej (od kiedy) : ......
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komisii
re;łi;y jne'j (od kiedy) : .'...........
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z Łego Łytułu osiągnąłem (.ę t am) }ł roku ubiegl].m dochód
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Wysokości:
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Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia ]ub innej
działafności Zarobkowej 1ub zajęć' z podaniem kwot uzyskiwanych
Z każdego Łytułu:

'(ęałłtr":....

: : :'. .

łł..?.,ti',"i'Ą'.'.

rx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.O00 złoŁych (w
przlpadku pojaZdÓW mechanicŻnych należy podać markę, model i
rok p'odu<cii': ... łtu.e ek+ź7'c.aą.
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Zobowiązania pieniężne o wartościpowyże) 10.000 złotych. w tYrn
zaciągniete kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udu ielone (Wobec kogo' w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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