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OSWIADCZENIE NtrĄJĄTKOWE
radncgo gminy
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Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczcnie zobowiązana jest do zgodnego z prawdą, stalannego
i zupełnego w"r.pełnienia każdcj z rubryk.
jeżeli
poszczególnc rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku za§loso\yania,
2.

Daleł wpisać,,!!9.1lg,!J!4:.

3. osoba skladająca ośł,iadczcnieobowiązana jest określićpzynależność

poszczególnych składnikółY majątkołłTch,dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego objętego wspólnota majątkową.
4. ośrviadczenie o §tanie majątkolrym dotyczy majątku w klaju i za granicą.
5. oślviadcze[ic o §tanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężnc.
6.ly częściA oświadczenia zawarte §ą informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dołczące adresu zamieszkania składającego ośłviadczenieoraz micjsca
położcnianieruchomości.
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(niejsce ztrudnieniĄ śtMowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni u§ta\Ąy ż dnia 8 marca 1990 l. o samorządzie gnrinnl,rrr
(Dz.U, z,200l L Nr 142, poz. 1591 olazz2002r.Nr23,poz.220,Nr 62, poz.558,Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. I277 iNt ż],4, poż. 7806), zgodnie z art.24 h tej ustawy oświadczam,
źe posiadam rvchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące nrój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
-środkipienięż,ne zgromadzone w walucie polskiei
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-papiely wartościowe:

II.
1.

Dom o powieźchni:
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III.
1.

Posiadam udziały w spółkach handlowl,ch z udziałem gnrirnych osób prarłnych lub
przedsiębiorców, v których uczestticzątakic osoby nalęzJ podać Jiczbę i emitenta
Jdż i.|ó\Ą,:,,,,,,,.,..,,,....,,,..,...r, i<.,.,. r-lĄłł,1

UdżiĄ te slanowią

2.
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niż 1 0% pdziałów w spółcc:

,,,,.,,........,.,.,ł,-,,,, ś,ł\*1,
udziah w inrrych
Posiadam
innvch sDółkach
spółkach lraldlowych
llalrdIowych ńleĄ
ń
'osiadem udziaĘ

z tego tyulLl

Iv.

pakiet większy

podać liczbę i emitenta

osiąnąlcm (e]am) \\ rolu ubiegll,rn Pochód,"r wlsolosci:

,,,ń},§,,,,.d.Ąr\

Posiadam akcje w spółtach handlowych z udziałem gnrinnych osób pravłrych lub
Przedsiębiorców, których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

akcie te stano\ł,iąpakiet większy niż

2.

Y...,.,,....,.,..,.,........

bodać ]rczbę r emltenta
:4.--.-.-.-.-.
WysoKoscl:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z lłyłączeniem mienia plzynalężnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państva, irrnej pństr,vowej osoby pra\łnej, jedDoslek
sanrorządu tery.tońalnego, iclr zlłiązkórv lub od kornunalnej osoby prawrrej mieńe, które
opis mienia idalc nabycia od kogo:
po<1legalo zblciu w drod/e |r7era-gu
*. ^należl,podać
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Prowadzę dzjałalnośćgospodarcą (naleĄ podać lormę prawną i przedmiot

2.

z tego

§tu}u osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód ń wysokości:

vII.
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jestem człoŃiem komisji rewizyjnej

Z tego

§.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym

w rłysokości:
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Zobowiązania pieniężne o \!,ańości pow),żej 10.000 źolych, w t}'ln zżciągnięte kred},ty
i pożyczki oraz warunti, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w zrł.iąku z jakim
zdarzenieln_ w iakiei wvsokosci): _.---.,
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Povyżsże oświadczenie składam świadomy(a) , iż na podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu kamego
za podanie ńeprawdy lub zatajenie prawdy $ozi kara pozbawięnia wolności-
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podpis)

Niewłaściwe skeślić.
Nie dotyczy działalnościwywórczej w rolnictwie w zakresie prodŃcji roślinnej
i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodztnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdziełni mieszkaniowych.

