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OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
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radnego grniny

Uwaga

:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do
starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk

2. Jeżeli poszczególne

3'
4.

5'

rubryki nje
_
"ouja,rją
zastosowania, na(eĘ wpisać .,nie
dotyczy''.

w

zgodne

go

z

prawdą)

konkretnym przypadku

Osoba składająca oświudc".oie-oboĘ"uoa jest określićprzynależność

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobow
iązittdo majątku
odrębnego i maj ątku obj ętego małzeńską wsp óInościąmaj
ątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym doryczy majątku w tra;u i za granicą.

oświadczenie o stanie majątkowym

pieniężne.

6' W

ol.;ń";.

również wierzytelności

częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne,

informacje niejawne dotyczące

w

zamieszkania

"d""s.,
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

częściB zaś
składającego

CZĘŚC A

urodzony@..,...2,../-,.'.€.ź..,.:/P-:;--2;:;^::#:")Ił"I'*

,/

..../......

(miejsce zatudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zaponnnlu się z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990r. t'samorządzie gminnym
@2.u. z 200h. Nr 142, poz.l59t oraz 22002r. Nr 23, poz.22o,Nr 62, por.55g, Nr 113,
poz'984, Nr 153, poz-IL7l i Nr 214, poz.l806), zgodrus'z aTt.z4htej
ustawy oświadczam,
ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej *spólooś"i majątkowój
lub sianowiące mój

majątek odrębny

:

I.

Zasoby pienięzne:

: ::::: :]:::^:

'l**yił!"t"

polskiej

..,...,......i....,.,.,,,..

/.,...,.

-środkipienięznezgtomadzonewwalucieobcej:...'j]].:...

.... na

kwotę

:

:

..'..........

4. Inne nieruchomości :

powierzchnia

: .....'.......

.....'...........x.{€,....,12ę-p:.€7.J.

tII.
i . Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z udzia}em gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uezestruczątakie osoby _na\eży podaó liczbęi emiterrta
udziałów :'.'.............
F-....'. 2.€-.7-r C.7
r.
^/,/

Ztego q.rułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

:

............'f.-rsr

T\/
lv.
1.

Posiadam akcje w spółkach hand1owychzldziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóq w których uczestniczątakie osoby _na\eĘ podaó liczbę i emitenta
akcji
:

akcje te stanowiąpakiet większy ruż10 % akcji w spółce : .'........'.);;

Ztego tyrufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości

:

.t

/

v.

Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z wyłączeruem mienia ptzynależnego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej,
ieanostót<
samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunainej osoby prawnej następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ naLeŻy podać opis mienia i datę

nabycia, od kogo : ...............

- osobiścię

Zteg9 Ęfrłł-"osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości

:

t/.r't.5.'ł.4.3.7.e.Z

2. Zarządz.an działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
tal<tej

dńałalności(nalezy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

- osobiścię
-

wspólnie z irurymi osobami

Ztego tyfułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości

:

VII.
W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki) : .......ł?,(€...,."2.".H.:7t.
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

:

:

Ztego f,/tufu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Y
vtu.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inrrej działalnościzarobkowej lub zajęc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaz,lFgo Ę'tufu . 1...........'..
.
-.e #.'. ..: . ... . .. . .. ... ..' . ..'. ź.. 7..ź' .t.,tr. *
.....?-

n

T
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/..{€'
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻypodaómarkę,modelirokprodukcji):.........
,</.

Ż E.
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ł.'xy-

nr.
/

x.

powyżej 10 000 złotych, w tym zacilgruęte kredyty i
Zobowiązartta pieniężne
-warunki, o wartości
na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w nviąiku z jakim
poĘczki oraz
zdaruetiem, w jakiej wysokości) : .............'..

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
karnógo za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

:ą.ł|r...#.%ł..3-:1€..:?...?./?*
(miejscowoy'ć, data)
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