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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
radneoo aminv b b • 

(mi~jscowość) 

Uwaga: 
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego 

wypełniania każdej z rubryk. 
2. Jeżeli poszczególne rubrvki nie znajdują w konkretnym przvpadku zastosowania, należy wpisać 

,, nie dotvczv" . · 
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przvnależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską\·\ spół n ością majątkową. 

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ró,\-11ież wierzytelności pieniężne . 
6. W części A--m,'wi·adczenia zawarte są informacje jawne, w części B-z::iś-infonnacje niejawne 

dotyczące ad;·cst1 zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położen ia nieruchomości . 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) ... ~fui\.0)_ . .. 

' 
urodzony(a) AA ... hi.,A91J..v ............. . w .... .. u).OJ\b~\.Q.. . 

... s\~n-\~···········\·~a. .. .. Q':f.N.(Y\M(L 
(mieJsce zatrudnienia, stanowisko lubi\imkcja) 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
200 I r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62. poz. 558, Nr l 13, poz.984, Nr 153 poz. 
1271. Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawv 
oświadczam. że posiadam wchodzące w skład malżetiskiej 1Yspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .... .10. ... CXD .. fil¾~·· 

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej : 



II. 

I. 

2. 

4. 

IIL 

pap1erv w:irtościowe 

Dom o powierzchni: . .. ... m' o n·artości: . 

tytuł pra\\-l1y: .. .. .... .. . 1/U.Q._ .d.o\j~: 
Mieszkanie o powierzchni : ..... 111 - o n·artości: ..... . 

t'.tul pranny: . . ...... l\.l.Q... Ó,()1b~ .... . 
Gospodarst'.vo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .. . hl.i.., .. Ą..o~~··· ......... ,powierzchnia .... ~ ... do.~~ 
o wartości : ........... \i;.Q_, . . O-O~··· 

·······fut····~··· · ······· ·········· · ·· ··•··· 

.. !(i~ ..... ó.o.½~·········· 
rodzaj zabudowy: 

tytuł pr:\\,11y: ....... . 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) " . roku ub iegłym przychód i dochód\\' wvsokości 

Inne niernchomości: 

.. Afe_ M.~ 

powierzchnia: . . . 'M.Q.. ~~·· ...... ........................ .... . 

o wartości: .......... .... ,,_ ... M-. O-O~~ 

l. Posiadam udziałv w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pram1ych lub 
przeds ięb iorców, w lctórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

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

···············Ri.e.. 0-0~~ 

udziah· te stano,Yią pakiet większv niż I 0% udziałów w spółce: .................. .... . 

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieglvm dochód w wysokości: 

2. 

.. iu.~ do\~····. 
Posiadam udziały w innvch spó łkach handlowych - należ, podać liczbę I emitenta udziałów 

. .. J\ie, do~~ 

Z tego t:tu lu osiągnąlem(ęlam) 11· roku ubieglrn1 dochód w 11-:-sokości: 



I . Posiadam :ikcje " . spólk:ich handlo1\"\·cl1 z udziałem gminnYch osób pra1rnych lub 

przeds ięb iorcó11·. 11 któr,ch uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: 

akcje te stano11·ią pakiet "·iększy ni ż 10% akcji 11· spółce: ... N,"t .. ckJ½-~·· 
Z tego t~tulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubieg łym dochód w wysokości : .. ~ .OJ:)~·~··. 

2. Posiadam akcje ". innych spółkach handlmn·ch - należy podać liczbę i emitenta akcj i: 

.. ............... .. . xw_ . ~~~ 
Z tego t~tulu osiągnąlern(ę lam) dochód" 1Yysokośc i : .. ... hlQ. ... do~~· 

V. 

Nabylem(am) (nabył mój małżonek, ~ączcniem mienia przynależnego do jego majątku - -'o

odrębnego) od Skarbu Pa1ist11·a_ inm;j 7J:11istwowej osoby pra1Ynej, jednostek, samorządu 

terytorialnego, ich z11·iązkó11· lub od komunalnej osobv praw11ej następujące mienie, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu - należy podać op is mienia i datę nabycia, od kogo: 

VL 

l. Pro,rndzę działalność gospodarczą (należy podać fom1ę pra11~1ą I przedmiot działalności): 

·······~······\:J-O~~·· 

osobiście . .. {\).i .... M~~· ... 

wspólnie z innvmi osobami . 

Z tego t~tu!u osiągnąlem(ę!am) 11· roku ubieg!rn1 przvchód i dochód 11· \'vysokośc i : 

······ ···~· ··dn~~·· 
2. Zarządzam działalnośc ią gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej 

dz1alalnośc1 (nalcz, podać form.;: pram1ą i przędm1ot dz1alalnosc1) 

. . . ~ o½~~ 
osobiście . nie. d.G~~ . 



wspólnie z innymi osobami 

Vlf. 

\V spółkach handlowych (naZ\\·a. siedziba spółki): .... ~ ..... M~~·············· 
·················· 

jestem cz łonkiem zarządu (od kiedy) : ... fue. ... . O~~ 

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...... . fil~ ...... d.P~~ 

jestem członk iem komisji rewiz~jnej (od kiedy): ...... ~ ... ... @~~· 

Z tcgoai;.:tulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubicglvm dochód w \\~·sokasp: .... ... fuL.tu:l~~· 

VIII. 

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

k,,·ot uzyskiwanych z każdego tytułu : ..... tlro. .. iii'o~ct) 

LX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powvżej I O OOO złotych (\\ przypadku pojazdó,,· 

mechanicznych należy podać marki;:, model i rok produkcji): ... G~ ... &.~m.A,1:t. ......... ~·········· 
... A~.S'l.oou. .. r~········ 
... ... 11.Q, .. ~$. iiD%lli .................... . 

X. 

Zobm,· iązania pieniężne o w:utości pm,·yżej IO OOO złotych. w tym zaciągnięte kred,1Y i pożyczki 

oraz "arunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem. " . jakiej 

"·, sokości) : ... Y.ltt dn1t)~ ............... . 



Po"Yższe oświadczenie składam świadomY(a). iż na podstawie art. 233 § 
niepra\\·dy lub z.najenie prawdv grozi kara pozba\\·ienia wolności. 

(mil!jscowoSć, dat:1) 

I kodeksu karnego za podanie 


