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o S'vVIADCZE}.IIE MAJĄTKO\ĄE
radnego gminy
Uu,aga:

1. osoba składająca oświadczenie

obou,i ązana jest
.
starannego i zupełnego rł,ypełnienia
każdej z rubry,1i.

2. Jeżeli poszczególne rubryki. nie

"oujaują
zastosorł'ania, należy wpisać,.nie dotYczł,''.

do zgodn ega

*, konkretn;,6

z

prawdą,

prą,padku

3' osoba składająca oświadczeoń- oBoĘ"unu jest okreśIićprą,należność
poszczególn)'ch
4.

składników majątkorłTch, dochodórł,i zobov,iązitldo majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską n,spóInością
majątkorł,ą.
oświadczenie o stanie majątkov,}-m doĘ'czy rnajątku v't"aju
i za granicą.

5' ośv'iadczenie o stanie majątkovym "or"1*u;. rórł,nież n,Terzytelności
pieniężne.
6. W częściA ośw'iad ezenia zau,arte są informacje ja*,ne, w części
B zaś
informacje niejawne d'oĘezące adresu zamieszkania

ośv'iadezenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Zasoby pienięzne:
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środkipienięzrre zgtomadzone

w walucie polskiej
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sńadającego
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1' P-osiadam

udziały w spółkach handlowyc
hzudziałem
w których
fix,#*1"rcóą
'."..,"l.'ą tai<ie osoby

-

w spółkach handlowy-cir
,z,u.działe'mgminnych osób prawnych lub
, w których uczestniczątakie
osoby ]nui"'y podaó
liczbęi emitenta

2. Posiadam akcje w innych spółliach lrandlorł1,c
h

_ naleŻy podac liczbęi emitenta
akcji

v.

:

Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z \Ęlłączeniem
mienia przynaleŻnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, inneJ państwowej
oróby'p."'^.:, jednostek
samorządu terytorialnego, ich związkow lub oó komurralne;
osoby p;"*";i następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu __"ur.'v
poiuć o|ir_rł'i*ia i datę
nabycia, od kogo : ................

\ł.
1

. Prowadz

ę działalnośćgo spodar czą (nal eŻ1, p o d,ac formę plawną i przedmi
ot
dziil'a\ności) : ............

_

wspólnie z innymi osobanri

Ztego t1.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĄ,6
Prz5,g1rooi dochód w rł|sokosci
2' Zavądzan działalnościągospodarczą\ubjestem p.r.Jriu*icieiem
pełnomocnikiem
til<iej działalności(należy podać fo''nę pra\Ąaą i przedmio
t działaliości): .-.......

Ztego t1tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dociród
w rłrysokości: .'....'...'.

-;estem
-

em rady nadzorczej (od kiedy)

:

................ Y.d.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od
kiedy) : ................

:

vm.

Inne dochody osiągane z Ęrb;.Łu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdega ĘĄułu
:

X.
Zobowtązania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 ńotych, w tym zaeirynięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzetiem, wjakiej wysokości) :

rŻa.żł...€-€ł

PoryŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
karnego zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.
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