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Uwaga: 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radnego gminy 

(miejscowość) 

l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego 
wypełniania każdej z rubryk. 

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują ,v konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 
,, nie dotvczv". -

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątko,vym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o st:mie majątkowym obejmuje ró,mież wierzytelności pieniężne . 
6. W części A--oś.,tadczenia zawarte są informacje jawne, w części B-z::r,hnfonnacJe niejawne 

dotyczące ad;=csu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) {)_&/&11!1 ... .. ¼. .. ~/r.y_G.4p t!.'. ~~f. 
(imiona i '"~; ~~az ,i{Jl;sko rodowe) 

urodzonv(a) .. d.fl..>.8.. .. 1./7/1. ..... <?. . .,> .. ...... w .. . S,u._/r. :f'..?.ć'.t:V'. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fonkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie grninny111 (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 159 l: z 2002 r. Nr 23_ poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11 3, poz.984, Nr 1.53 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80. poz. 7 17, Nr 162, poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej ustawv 
oświadczam. że posiadam \\·chodzące w skład malżeiiskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 



II. 

L 

papiery wartościowe 

Dom o powierzchni: 

tytuł praw11y: .... . 

./JP m' o l\artości ,4??c2 .. rPf?c? ~r 
.. W.{<!!S.P!.P..{r! ... 

2. Mieszkanie o powierzchni: . 111 ' o 1\·artości: 

tytuł prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa .S.6.<.Pf rfJP . .11..f.'.<J'.ć". .. powierzchnia . --11...S:..~J 1 '~ 
o wartości .... .. ... .. ....... ..... ..... .. $(!)_(2 , .t:Pt2.?2?..L ........... ... ........... .......... ... ... .......... .... .. . 
rodzaj zabudowy: lJau!l:'J .... , ... f}_h.<-:.o4c!?.w.L9t.fM.r~PJ. tf?PO.r./t.!. .... ~qt.J(tJ.c?.)fl,. .. ~.ćl/&r?--

. ._,,.,, r I 7 · 1· 
t,tul prawny ...... .... ... .. .... .. w./ćJ1_1~ .. ~ .f. .... ..... ... ... ..... .... ........... . ........... . .... ... .. . . .. ... .. . . . .. . . . -

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam)" roku ubiegłym przychód i dochód w wvsokości . d.ćl.. .. c2.C?.c? <' / 4. I:~::::~1~:~~~1: J . $ (?.~{2&.ć?Jlj2r.efa..c?(0. .............. ............... . 

powierzchnia: ............. .......... . 

o wartośc i : 

tytuł prawi1y: 

III. 
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnvch osób pra,qwch lub 

przedsiębiorców. w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

udziały te stanm,;ią pakiet większv niż l0% udziałów w spólce: 

Z tego i,niiu osia_gnąlem(ę lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 

2. Posiadam udział\· w innvch spółkach handlowYch - należv podać liczbę i emitenta udzialóv; 
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IV. 

Posiadam akcje ,,. spó łkach handlO\Yych z udziałem gminnych osób prmrnych lub 
przeds iybio rcó" ·• " . h.-tó r,ch uczestn icz,1 takie osoby - należy podać l i czbę I emitenta akc_i i: 

.111.'c . &.?a fc.y. 
akcj e te stano\\·ią pakiet 1Yi ększ,· n iż lO'¼, akcj i " sp<ute: ... 

Z tego tytułu osiągnąl em(<_:lam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc i: 

2. Posiadam akc_ie " - innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: . 

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

Z tego t)tulu osiągnąlem(ęlam) dochód". \\ysokości .... .... &(:c.. .... cJ?.t.c?..fr. r -
V. 

Nab, ·lem(:im) (n:ibyl mój małżonek , z_~ączcnicm mienia przyna leżnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Pa1istwa, inncj-p::uistwowej osoby prawnej , jednostek, samorządu 
terytorialnego, ich z\\· iązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu " . drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

l. Pro,Yadzę działalność gospodarczą (należy podać fonnę pram1ą i przedmiot działalności): 

osobiście .... ......... .. 

wspó lnie z innymi osoba mi 

Z tego ~tulu osiągnąlem(ę lam) \\' roku ub iegłym przychód i dochód w wysokości : 

2. Zar2<1dza m działalnością gospod:ircz,1 lub j estem przedsta \\·ic ielem. pełnomocn ikiem takiej 
dzia łalności (należy podać formę pra,rną i przedmiot działalności) : 

osobiście . 



wspólnie z innymi osobami .. ... 

Z tego tytułu os iągnąlem(ę lam) w roku ubieghrn dochód"- 11-vsokośc i : 

VII. 

W spółkach handl owych (nazwa. siedziba spół ki): 

r 

j estern członkiem zarządu ( od kiedy): /1LC. . 

jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): 

jestem członkiem komisji rewizv_jnej (od kiedy): 

Z teg<iĘ:fiilu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieg lvm dochód w wysofo~: 

VIII. 

Inne dochodv osiągane z tvtulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: l?.f/'/qlj/,1__ <?fr f/11C9?.(}/t,/t"-flć?. . : 

LX. 

Skbdniki mienia ruchomego o \\artości powvżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mechanicznvch należy podać markę, model i rok produkcji): .. 

X. 

Zobowiązania pieniężne o 1va1tości pm1Yżej l O OOO złotych, w tym zaciągnięte kred,tv i poż,·czki 

oraz " ·an.111ki. no j:ikich zostah 

11·, sok ości): 

udzielone (,rnbec kogo. ,1 związku z jakim zdarzeniem. w Jak1c.1 

J-11 e &wy ;Jr: 
-l 



PO\\Yższe oś,,-iadczcnic sk.ladarn świadomy(a). iż na podstawie arL 233 § I. kodeksu karnego ;,1 podanie 
11iepr;mdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności . 

( 1111~.JSCOl\'OŚĆ, dMa ) 


