
(miejsca zate/dnlenia.stanowlika lubfunkcjal

po zapoznaniu sig z przepisam) ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzgce w sktad matzeiiskiej wspdlnoSci majgtkowej
lub stanowigce mdj majgtek odrgbny:

(imiona i nazwisko oraz nazwiako ro<^^wen

urodzonyja,

OSWIADCZENIE MAJATK'
radnego gmlny

(miajscowoid)
Uwaga:

1.Osoba sklsdajgca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupelnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubrykl nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsad -pie doty-

3.Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzana jest okreslid przynaleznoic poszczegdlnych sktadnikdw majgt-
kowych, dochoddw i zobowigzad do majgtku odrgbnego i majgtku objgtego malzenskg wspdlnoiclg ma-
jgtkowg.

4.Oswiadczenie o stanie majgtkowym dotyczy majgtku w kraju I za granicg.

5.OSwiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje rdwniez wlerzytelnoici pienigzne.

6.W czpsci A oswladczenia zawarte sg informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne dotyczgce adre-
su zamieszkania skladajgcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci.

CZESCA

Ja, nizej podpisany(a),



Z tego tytutu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci:.

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatbw w spdtce:

Z tego tytulu osi^gnglemlgtem) w roku ubiegtym dochbd w wysokoici:

2. Posiadam udziaty w innych spblkach handlowych — naleiy podab liczbg i emitenta udziatdw:

owartosci:JGhJ^vAJJ.^

tytut prawny:.^.H.QUB.1^^"

III.

1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcbw, w kt6-
rych uczestniczq takie osoby — nalezy poda^ liczb^ i emitenta udzialbw:

II.

1.Domopowier:

tytul prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni:N.l...i^0]Q>.CX^. mz. o wartoici:...

tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:)^J}^^^ .̂._^:A./., powierzchnla:

o warto^ci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z tego tytutu osiqgnqtem(^lam) w roku ubieglym przychbd i dochbd w wysokoici:

4.Inne nieruchomosci:^. . ^(^
powierzchnia:„Q|kQUt....BQ.

- papiery wartoiciowe:

nakwot^:

I.

Zasoby pienigzne:
—grodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:...l.lfc.J.uA.^.CZa.

—irodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:^jL1J^....^jP1Xmu(



-~^9
— jestem cztonkiem zarz?du (od kiedy):

VI.

1.Prowadz? dzialalnobb gospodarcz? (nalezy podab form? prawn? i przedmiot dziatalnobci):

—osobibcie^Cl..^/

—wspOlnie z innymi osobami(^-

Z tego tytufu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokobci:

2.Zarz?dzam dziatalnoSci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzlatalnoSci (na
lezy podab form? prawn? i przedmiot dziatalnobci):

—osobibcie^^....-C^V.

.™^^
—wspolnie z innymi osobami-^/-

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokobci:

vn.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):^,.....̂ -^L

V.

Nabytemiam) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa. innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drooze przetargu — nalezy poda^ opis mie
nia i datg nabycia, od kogo:..,-^.

akcje te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spdlce:

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokobci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podab liczb? i emitenta akcji:

roku ubiegtym dochdd w wysokoici:

IV.

1. Posiadam akcje w spbtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi?biorcdw, w ktd-
rych uczestnicz? takie osoby — nalezy podab liczb? i emitenta akcji:        ,



Zobowi^zania pieni?Jne o wartotei powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagnifte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogq, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):.,

*dlmCLY

DC
Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powytaj 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalazy
podaC markg, model i rok produkcji):.-.,

VHL
Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowaj lub zajg^, z podaniem kwot uzy-

Z tego tytutu osiqgnqtem(otam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici:.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..._
.„„...„„,._S^

v* Z.
—jettsm cztonkiem komisji rewizy)nej (od kiedy):.^^ry?.....



(mi)!icowo^. data)

Powyzsza o^wiadczenie sktadam wiadomy(a>, tt na podstawie art. 233 ! 1 Kodekau karnago za podanie rtla-
prawdy lub zatajenia prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.


