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ośwIADCZENIL NIAJĄTKo\TE
radnego gminY

(mi.śco\ość)

Uwagai
1. osoba składajrlca oświadczenie zobo\łiązana j€śt do zgodnego z praw
i zupełrrego rrypcłnienia kźdej z rulrryk.
2..i€źeli poszczególne rubryki nie znąjduią w konkretnyn przypadku zastosowanla.
należy wpisać ,,nie dołr,czf .
3, osoba składająca oświadcżenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczcgólnych składników majątkowych, dochodów i zoborviązań do majątku
odrębnego objętego wspólnota maiątkową,
4, oś\\iadczcnie o stanie majątkowym dotyczy majątku w lrraju i za granicą.
5. oś\!iadczeni€ o stanie majątkowym obejmuje rów.rież wierzytelności pieniężne.
6. rv częściA oślviadczeDia zawarte są informacje jaw'}e, rr części B zaśinlbrmacje
nic.ia\r,ne dolyczące adresu Zamieszkania składającego oświadczenic ora7 micjsca
połoźcnianieruchomości.
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po Zapoznanju się z p|zepisami ustawy z dnia 8 marca ]990 r, o §arnotżądzie gninnynl
iDZ.Ll z2001 l, Nl I42, poz, 15L)1 olazz 2002 r, Nr 23, poz, 220, Nr 62, poz, 55E, Nt ]l3.
po7, 98,1.
]53, poz, l27l i Nl2l4, poz, 1806), Zgodnie Z all, 24 h Ę ustarvy oświedczao].
^-|
że posiadal Wchodzapc w Skład małżeńskiej lvspólności majątkowcj ]ub steno\łiące ]nój
m!jątek odlqbny:
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środki pjenięzne zglomadzone w walucie obcej ,,.,, ,N\Ę

na kwotę]

Il,

1 Don] o po\r]e.Zchni:

Tr?J.it

,4,to.9,.Q9.rł

rn2, o lvartości]

.?9'.;,g€,,co,1!,_

-

)
]

TylU} pliiwn}:
N4lesZkanie o Po wierzchni]

tylll] plawn}] .q

,??óŁLłŁA

.6,!,!,P,,..,.,,,, rn',o*artoścl: ,TP.!ł]j,r,@.4F,... ... .,.,

"Ń.)Ł('

rĄĄt'źrl.\9ŁA

rodzal ZabLrdow
tytlr] pra$,ny] ,
Z tcgo tytułLr osi€nąłcm(ęłam) rv loku ubieglym przychód j dochód
Inne nieruchomości:
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Jłilt,.triilo;i,, tlgiżę§q.'łĄ

Posiadam udzjiLly w spółkach ha d]oWych z udziałcnl gniilln),ch osób prawnych lułl
prZeclsiębiorcó\ł, w któr,ych uczestniczą takie osoby należy podać ]iczbę i erllilentl
d,,ilt}ó\\:

!i!Ę,,łi[!,t}J

Lrdzia]ytcstanowiąpakietwiększyniżiO%udzia}ówrł,s|ólcc:,,.,,.,.,.,,,.,,,,,,,.,
z tego lytit}tt osiągną}enl (ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokośc]:,,,,
2,

Posiadam Lldziały w innych spółkach handlowych na]cży podać licZbc i l:]nilen(lr

!Ją,łąIl,!aJ
7 icgo tyluht osiągl]ąiem (ęłarn) lł, roku ubiegłym clochód rł, rvysokości: , . , , , . , ,

IY.
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Posiadtrn ilkcje w spó}kac11 hand]owych z udzia]em gnlinnych osób prarvn_vcIr luLl
Plzed§jębiorcóW, któIych uczestnjcZąlakie osoby na]czy podać ]iczbę iemltcnLa
akcl il

!l]ę,ł_oJlq!J_

akcje te stanowią pakiet większy
Z tego t},tułu osia€najem

2.

niz

(ęłarn) rv roku ubległym dochód w w),sokości: , , , . , ,

Posiaclam akcje rv innych spólkach

Z iego

10% akci] w spółce:
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handlowych należt podać ]iczbę iemilenlu

lylułu osla_llnąłenl (ęłam) rr loku ub]cg]yin dochód rr u,ysokości:
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Nabyłcm(am) (nab],] mój małżonck, z \łyłączenjemmienja PIZynależl]ego do jego
rl1ejąlkLr od.ębne!:o) od skarbu PŃstwa, inllej patistwo\łeJ osoby plawnej,.ied oslek
Sanrolządu lelytor]alnego, ich Zwia3ków ]ub od kornuna]nej osoby prawnej micnic. któle
podlegalo zlryciu w drodze pźelargu nalezy podać oPis lnjcnia i datę nabycia, od kogo]
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tylll}u osiągnąlem (ęłani) w roku ubieglym dochód w wysokościI

YlI.

W sparłkach handlowych (l1azwa. siedziba spólkj): .1}9, Pó.TJOA
,lestcm cZlonkien zarządu (od kiedy):
_

jestcm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jeslen] członkiern kom]sji rewiż)łnej (od kiedy)|

Z tego

vIII.

tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku Llbieglym dochód w w"Ysokości:

jnnej dzia]alnościZa.obkowej ]rrb zlLjęc,
lnne dochody osiągane z tylułu zahudnienia ]ub

Ix.

x.

składl]iki mienia rucl]omego o waltości powyżej l0.000 ztotych (w pr-zypadkLl pojazdóW
mechdnjcznych naieźy podać markę, mode] i lok produkcji):

ZobowiąZania pieniężne o wartości powyżej 10,000 Złotych, \ł tym zaciągnjęte kredyty
ipożyczki oraz wanrnki, najakich Zostały udzielone (wobec kogo, w Zwjązku ZJakim
zderzenien. w 1allej rł r.oloicl l:
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Powyźsze ośWiadczenie skiadam świadomy(a)
, iż na podstawie alt, 233 § ] Kocleksu karncgo
za podanie nieplawdy lub zatajenie pr.awdy g-ri
t*u po"aulł;"nlo lł"ń,]S"i,'"

llqĘ,b:lł!uł,99,9:,
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(mie]scowość, data)

_1
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