
(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzertskiej wspdlnodci majatkowej
lub stanowiace mdj majatek odrgbny:

urodzony(a)^Z^..QM^A9^SL*.w

Ja, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejscowo^b)
Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca odwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypetnla-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad -nie dotv-
czy".

3.Osoba sktadajaca odwiadczenie obowiazana jest okresllb przynaleznodd poszczegdlnych skiadnikdw majat-
kowych, dochoddw i zobowi^zari do maj^tku odrgbnego i maj^tku objgtego mat^edsk^ wspdlnoscig ma-
jqtkow^.

4.Odwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica.

5.Oswiadczenie o stanie majatkowym obejtnuje rdwniez wierzytelnodci pienigzne.

6.W czydci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w ez^dci B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania sktadaj^cego odwladczenie oraz miejsca polozenia nieruchomodci.

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy



^^.Z tego tytutu osi^gn^temtgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

udziaty te stanowi^ pakiet wigkszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytuiu osiagn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczbg i emitenta udziatdw:.... J..W

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsigbiorcdw, w ktd-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podab liczbf i emitenta udziatdw:

owarto^i:

6G
tytul prawny:^

II.
1.Dom o powierzchni:.OA.m2, o wartodci:.

tytut prawny:k^tS.r^A^AA.
2.Mieszkanie o powierzchni:m2, o wartodci:....

tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:-powierzchnia:.

o warto^ci:

rodzaj zabudowy:.

tytut prawny:
Z tego tytuiu osiagn$tem(tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:.

4.Inne nieruchomodci:

powierzchnia:

na kwotg:

— papiery wartosciowe:

— ^rodki pienigine zgromadzone w walucie obcej:.

Zasoby pieni^zne:
— ^rodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:.



VI.

1.Prowadze dziatalnoCC gospodarcz$ (nalezy podaC forme prawne i przedmiot dziatalnodci):
-^ \

^„..^^...{.

—wspdlnie z innymi osobami_^,
^r^:

Z tego tytutu osiegn^temletam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2.Zarzqdzam dziatalnodcie gospodarcze lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnodci (na

lezy podaC forme prawne i przedmiot dziatalnodci):

^
—osobiscie"f'T  

—wspdlnie z innymi osobami^.
...^.

Z tego tytutu osiegnetem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci: .^M-

VII.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):,. J
^4..C^E}.

— jestem cztonkiem zarzedu (od kiedy): .̂......Vv7:...

rJu

akcje te stanowie pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce:......^X-

J^
Z tego tytulu osi^gnatem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:.>

Ji
2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podaC liczb? i emitenta akcji:r..]L.. .̂....

-A-**

.^^
Z tego tytutu osiqgn^tem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:^,

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiezkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepujece mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podaC opis mie
nia i date nabycia, od kogo:^.-<J

IV.

1. Posiadam akcje w sp^tkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsifbiorcbw, w ktd-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podaC liczb? i emitenta akcji:



X.

Zobowigzania pieni^zne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggni^te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podad mark^, model i rok produkcji):

a^U../^t:MMcd...MISl^aL.m>^E(^..^L^l.^/^^r

VIII.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^ci zarobkowej lub zaj^<5, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu:

^

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):,J

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.<
^Z tego tytutu osiggngtem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoci:...xr.



(podpial(miBjscowoSt, data)

Powyzsze o^wiadczenie sktadam gwiadomy(a), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.


