
radnego gminy

Uwaga:

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiajzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do majatku odrebnego i majajku
obj^tego malzensk^ wspolnosci^

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowyra obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz micjsca polozenia
nieruchomosci.

CZ^SCA

Ja, nfeej podpisany (a),
/) /} A /i A(] h/* . (imionai nazwisko oraz na

urodzony (a) ....... ̂ Mdl^M ........................... w ...... ...........................

.............. . .........................................

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub flinkcja )

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr 142,poz.l591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace
w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

I.

Zas oby
- srodki zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:



II.

1. Domo powierzchni :̂ , Y ..Y.<Y.,...f^m2rp wartpsci^ '
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni\$$,$$!$$$,. m2, o wartosci:
tytul prawny: .Mb&...^.TU4

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodargtwa: JM&,.V($J.%/£.¥}(*. , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj

Z tego tytulu osia_gna_lem^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Imeniemchomosci:
powierzchnia: .........

o wartosci: .,

tytul prawny:

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby — nalezy podac licz;be_ i emitenta udzialow:

omu

udziaiy te stanowia_pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: .

Z tego tytulu osia^gnalem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy_w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osi^gnalem(?lam) w roku ubieglyrn dochod w ̂ sokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsi^biprcpw, w ktorych uczestnicza_takie osoby - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

akcje te stanowia_pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspolce: .

Z tego tytulu osiqgnalem(5lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta

Z tego tytulu osiajmalem(e_lam) w roku ubieglym dochod w-wysokosci:

Nabylem(am) ( nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu
terytorialnego, ich zwiajzkow lub od komunalnej osoby prawnej naste_pujaee mienie,. ktorejrjodlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date_ nabycia, od kogo :

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy podac forme_ prawna^i przedmiot dzialalnosci)

- wspolnie z innymi osobami .

Z tego tytulu osi^gnalem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia_ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem pehiomoc;iijdem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme_ prawna^ i przedmiot dzialalnosci): ,

- osobiscie ./̂

- wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytulu osi^gnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ./

vn.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

jestem czlonkiem zarzajdu ( od kiedy): .A4&

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..AU

Z tego tytuhi osi^gnajem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci;./ ...
v d



vnr.

Inne dochody osia_gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje^c,
z podaniem kwot uzyskiwanyckz kazdegp tytulu:
.00s&2Sa§^

_

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
nalez^u)odac marke, model i

X.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^gni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej
wysokosci): .^&..M&fy..<ML/.. '.

J ; V <T


