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L!* o DC Z ENIE MAJĄTKow E
radnegogminY

Uwaga:
prawdą, starannego
1. osoba slrładająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z
i zupełnegowypetnienia każdej z rubryk.
f.
3.

4.

należy
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
w p i s a ć ' ' n i ed o t v c z v ' ' .
poszczegó|nych
osoba składająca oświadczenieobowiązalra jest określić przynależność
i majątku
odrębnego
majątku
do
zoborviązail
i
skladnikótr, majątkorvych, dochodów
objętegomalżeńskąwspólnościąmajątkową.
ośrviadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

pieniężne.
5. oŚrviadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności
iniormacje nicjawne
6. W częściA oświadczeniazarvarte są informacje jawne, w częściB zaś
położenia
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.

(rrrlejsce zatrudnienia, statrowisko lub fu Ńcja)

(Dz.U.
po zapoznanrusię z przepisarni ustawy z dnia 8 marca 1990r. o satnorządztegmnnym
153.
Nr
poz.984'
113,
Nr
558,
Nr 23' poz.2fO,Nr62, póz.
orazz2OO2r.
zfOOlt.Nr t42,poz.l597
wclrodzące
ze posiadam
póz. |27I i NL 214,póz. 1806),zgodniezart.24h tej ustauy oświadczam,
odrębny:
majątek
rnój
stanowiące
lub
majątkowej
wspólności
w składmałŻeńskiej

I.
Zasoby pienięine:
- Środkl pieniężrrezgrotnadzonerv rvalucie polsk-tej:

obcej
środkipienięŻnezgromadzone W r,va1ucie

ru_
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II.
1.

o wartości:

.

M
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II I.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gninnych osób prawnyci-t lub
przedsiębiorców,
w którychuczestniczą
takieosoby- naleĘ podaćliczbęi ęmitentaudziałów:

- na|eĘpodaćliczbęi emitenta
2. Posiadamudziaływ innychspółkach
handlowych
udziałów:.......

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnyclr osób prawnyclr lub
przedsiębiorców,
w którycliuczestniczą
takieosoby- naleĘ podaćliczbęi emitentaakcji: .
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2. Posiadarnakcje

amitpntą

elznii.

"xr?ry
V.
mienia prrynaleŻnegodo jego majątku
Nabyłem(arn)(nabył mój małZonek,Z Wł'ąCZenIem
innej
państwowej
osoby prawnej' jednostek samorządu
od
Skarbu
Palistwa,
odrębnego)
prawnej
następujące
mienie,które podiegało
iclr
związków
lub
od
komunalnej
osoby
tetyoriali]ego,
-nalezy
podac
przetargL|
mienia
i
datę
nabycia,
kogo
:'..'...........'.''.
opis
od
zbyciuw drodze

vI.
gospodarczą
(nal'eĘpodaćforrnęprawnąi przedmiotdziałalności)
1. ProrvadzędziałalnoŚć
- osobiście

AJć

- wspólnie z innyrnl osobami

urkry
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Zarządzart działalnoŚciągospodarcząlub jestem przedstawicielempełnomocnikiemtakiej
(na|eĘpodaćforrnęprawnąiprzedmiot
działalności
działalności):
...'''......''...'.

::ru:!l:'/

VII.
(nzwa. siedziba
W spólkachhandlowych
spólki):

ń.u,

_ ;;;;;;;i;;ki;;
)"'.ąJ"
i.......'..........'.....'.....
r"l k';Jy
,16......''...
jestem członkiernrady nadzorczej (od kiedy):

.

jestemczłonkietn
kornisjirewizyjnej(odkiedy):

'Mć- '.kta''Żruł.
/-
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t... .....

Ztego tytułuosiągrrąłem(ęłarn)
w roku ubiegłymdochódw wysokośc

VIII.

IX.
Składniki mienia ruchonego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
rneclranicznyclr
nalezypodaćrnarkę,
rnodeli rok produkcji):
'...'........'.'

.'...........'....'..u/],/J.....r-ui..i'
x.
Zobowięanta pienięine o wartościpowyżej10 000 złotych,w tym zacirynięte kredyĘ i poĘczlo
oraz warunki, na jakich zostałyudzielone(wobec kogo, w zwięku z ja|<tmzdarzeniem,w jakiej
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CZĘSC B

PowyższeoŚwiadczenieskładarnŚwiadomy (a)' iz na podstawie art.233 $ l Kodeksu kamego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdygrozi karapozbawieniawolności.
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(rniejscowość,
data)

(podpis)

