
Uwaga: 

~ 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

radnego gminy 

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

2. Jeżeli poszczególne rubrvki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 
,, nie dotvcZ\ć'. · 

3. Osoba składająca oświadczenie obowiąnna jest określić przynależność poszczególnvch 
składników majątkowych, dochodów i zobo\\·iązań do majątku odrębnego i majątku objętego 
małżeńską wspólnością majątkową. 

4 Oświadczenie o stanie majątkowvm dotyczv mają1ku w kraju i za granicą. 
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rów11ież ,'\-·ierzytelności picni<;żne. 
6. W części A--o:,'1,radczenia z:nvarte są informacje jawne, w części 8-z:i-,,'-i·nfonnacje niejawne 

dotyczące ad~ L' zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany(a) . ..... i.Jd-do.Y .... v.11:r:uldo-w/4, ..... 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) .. Of 41, A~ .~f.'."'.1( .... w .. .. vi,o:v.y, .... U~,:,,., . .. 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnvm (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. !591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr l 13, poz.984, Nr 153 poz. 
1271 , Nr 2 14 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586), zgodnie z art. 24h tej ustawy 
oświadczam. że posiadam wchodzące ,,. skład malżeóskiej ,vspólności majątkowej lub stanowiące mój 
majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: 

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : ........ ~ ...... ~ ............... . 

środki pieniężne zgromadzone w \\'alucie obcej : .... /11~ ... .r-J~ .. 



II. 

L 

pap1erv wartościowe 

Dom o powierzchni: .d.O{) .. .. m' o ,,artości: . . .-d.9f.J. t?.O.. ... zZ. 
tytuł pra"~1y: .. ..... ~ i. 

2. Mieszkanie o po,,ierzchni: 

tvtuł prawny: ... 

.... . m' o "artości: .... ~ ... ~ .. 

4. Inne niernchomości : 

powierzchnia: 

III. 
l. Posiadam udziałv w spółkach handl01n·ch z udziałem gminnych osób pram1ych lub 

przedsięb iorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: 

udziah.- te stanowią pakiet większv niż l 0% udziałów w spółce: 

Z tego ~n1l u osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości : 

2. Posiadam udzia ły w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę 1 emitenta udziałów 

.... ........... ..... . th.u, ...... ~ .. . 

Z tego t,ntlu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłrn1 dochód w ":·sokości : 



IV. 

l. Posiadam akcje 11 spółkach handlo\\·ych z udziałem gminnych osób prmrnych lub 
przedsięb iorców. " których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji : 

akcje te stano1l'ią pakiet 1l'iększy niż I 0%, akcji 11 spółce: 

Z tego t~tulu os iągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód". 11~·sokości: 

2. Posiadam akcje". innych spółkach handlow\'ch - należy podać liczbę i emitenta akcj i: 

.. ~e, µ~ . 
Z tego t~tulu osiągnąlem(ęlam) dochód w 1\'ysokości : . 

V. 

Nabyłcm(am) (n:ib, I mój małżonek. ~;:iczcnicm mienia przl'należncgo do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Paóstwa. innc/"'pa,istwowej osoby prawnej, jednostek, samorządu 
terytorialnego, ich z11·iązków lub od komun:iln,;j osobv prawnej następujące mienie, które podlegało 
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 

VI. 

I . PrO\rndzę dzial:ilność gospodarczą (należ,· podać formę prawną i przedmiot działalności) : 

osobiście 

11·spólnie z innymi osobami 

Z tego ~tulu osiągnąlem(ęlam) \\' roku ubiegłym przl'chód i dochód w \\YSOkości : 

2. Zarządzam dzi:i lalnością gospodarczą lub jestem przedsta\\·icielem, pełnomocnikiem takiej 
działalności (należy podać formę prmrną i przedmiot działalności): 

osobiście .... ... -~ .... d.o..~ 



wspólnie z innvmi osobami 

Z tego r,tuł u osiągnąłe111 (ęla 111) " . roku ubieghrn dochód". wvsokości: 

VII. 

W spółkach handłowvch (nazwa. siedziba spółki): .. . ~ d...J.~ 

jestem cz łonkiem zarządu (od kiedy): . 

jestem cz łonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

jestem cz łonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tcgo~4.tułu os iągnąlem(ęlam) ,, roku ubiegł ym dochód w \\~·so!:;o_.s.t:.i: 

vm. 

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

kwot uzvskiwanych z każdego tytułu : ..... ~ . .~~···· .. 6 .0??..d. .. 
·· ···fJd.~ .... j~ ...... d~~ ...... .3.?.">.d .............. .. . 

LX. 

Składniki mienia ruchomego o ,vartości powvżej IO OOO złotych (w przypadku pojazdó w 

mechanicznych należy podać markę. model i rok produkcji): 

..... . • !~ . d-0,t~ 

X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 OOO zlotvch, w tym zaciągnięte krcd,ty i pożyczki 

oraz ,,arunki. n:i Jakich zostalv udz ielone (\\obec kogo. " z\\iązku z jakim zd:irzeniem. w j:ikiej 

-l 



Powyższe oświadczenie składam świadomY(a). iż na podstawie an. 233 § I kodeksu karnego za podanie lliepra"·dv lub w ta_jenie pra11dv grozi kara pozball'ienia wolności. 

-~~~ .. t/.,:kćt_y 
(podpis) 


