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oŚW|ADczEN|E MAJĄTKOWE
radnegogminy
Uwaga:
1. osoba składaiąca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego
i zupełnegowypełnieniakażdejz rubryk.
2. Jeże|i pośzczógólne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisać ..niedotvczv''.
3. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określićprzynależnośóposzczegó|nych
składników m{ątrourych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowymdoĘcry majątkuwkraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowymobeimuje równieżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawańe są informacjejawne, w częściB zaśinformacie niejawne
dotycżące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie ora;z miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoznaniusię z pzepisamiust,awyz dnia 8 marca1990r' o samoządzie gminnym(Dz' U. z 2001
r. Nr 1 42, po2.1591oraz 22002 r. Nr 23, poz.22O,nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.
1271 i Nr 214, poz' ,t806),zgodnie z art. 24h Ę ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące
w składmatfeńskiejwspólnoŚcimajątkowejlub stanowiącemÓj majątekodrębny:
!.
Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne
po|skiej:......
6,6/a..,..E2...'Pr.il.
w watucie
zgromadzone

-f'^-/

il.
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1. Posiadam udziały w spÓlkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych |ub
przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - na|eŹypodaĆ|iczbę i emitentaudziałÓw:
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dochódw wysokoŚci:
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1. Posiadam akcje w spółkach hand|owychz udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsiębiorcÓw,w ktÓrychuczestniczątakieosoby- na|eżypodaćliczbęi emitentaakcji:
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osiągnąłem(ętam)
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Ć7

- należypodaÓ|iczbęi emitentaakcji:'................
2. Posiadamakcjew innychspołkach
hand|owych
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osiągnąłem(ęłam)
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osiągnąłem(ęłam)
....A.//e...klT.C.(Y....,,.
vil.
(nazwa,siedzibaspÓłki):
W spÓlkachhand|owych
.',....tlt
t a..,mIy.€ . aź
.

jestemczłonkiem
zaządu(odkiedy):

-

jestemczłonkiem
(odkiedy):''..''.AhE K.r'IcZ,t,.,.,.,,........
radynadzorczej

-

jestemczłonkiem
(odkiedy):.......ńźa..'m.y.CZ.Y.
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dochÓdwwysokości:
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Składnikimieniaruchomegoo wańościpowyżej10.000zł(w pzypadku pojazdÓwmechanicznych
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na|efypodaćmarkę,modelirokprodukcjtl:
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Zobowięania pieniężneo wartoŚci pouryżej10.000 zł. w tym zaciągniętekredyty i pofyczki oraz
warunki,na jakich zostiały
udzielone(wobeckogo,w arią3ku z jakim zdarzeniem,w jakiejwysokości):
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Portry"źsze
oświadczenieskładam świadomy(a),lż na podstawie ań. 233 $ { Kodeksu kamego
za podan|e n|eprawdy lub zata|en|eprawdy grozi kara pozbawienia wolnośc|.
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