
OSWIADCZEN1E MAJ4TKOWE
radnego gminy

dnia

Uwaga:
1. Osoba skJadajapa oswiadczenie obowia_zana jest dozgodnegoz prawdaj starannego i zupetnego wypetnienia kazdejz

rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_ w konkretnym przypadku zastosowania, nale±y wpisac ,,nie dotyczy".

3. Osoba sktedajXca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikdw majatkowych,
dochodow i zobowia_zan do maja_tku odngbnego i majajtku obj^tego matzeriska_ wspolnoscia_ majajfckowa_.

4. Oswiadczenie o stanie maja_tkowym dotyczy maja_tku w kraju i za

5. Oswiadczenie o stanie majajtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. Wcz£sci A oswiadczeniazawarte sajnformacjejawne, w cz?scf B zas informacje niejawne dotycza_ce adresu

zamieszkania skiadaja_cego oswiadczenie oraz miejsca potoze'nia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
miona i nazwisko oraz nazwiso

urodzony(a)

-.-(miefscezatrudnienia, stanowisko'Iub funk'cja)

0
po zapoznaniu sî  2 przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq_dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2QQ6 r. Nr 216,
poz.1584; z 200Sr.Nr 223,poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 178,poz.1375) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorza_dzie gminnym (t. j. Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591;z2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr
17, poz.128 , Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974 ,Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr
180.poz.1111 , Nr 223,poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52,poz.420 , Nr 157,poz.1241oraz z 2010 r. Nr 28 ,poz. 142 i 146, Nr
106,poz,675), ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w skiad mafeenskiej wspolnosci
majqtkowej lub stanowiq,ce moj majqtek odr^bny:
I.
Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

na kwote:

,

1. Dom o powierzchni: >i;̂ A^?.....>v-*-. m2, o wartosci:

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: tfd&...Jtf&&.'&&fflfrft o wartosci:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa;

o v\/artosci:

/O f
J /



rodzaj zabudowy:

tytulprawny:.; .

Z tego tytufu osfa_gna^tem(^fam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: .....<

4. Inne nieruchomosc

powierzchnia; ... . . . . . . / ^ ^

o wartosci;

tytul prawny:

1. Posiadam udziafy w spoikach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych !ub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczajtakie osoby— nalezy podac ficzb§ i emitenta udzialow:

~

udziafy te stanowia_.pakiet wie_kszy niz 10% udziafow w spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(̂ am) w roku ubiegfyrn dochod w wysokosci:

2, Posiadam udzialy w Innych spolkach jjancMSwych — nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:
j* t

Z tego tytufu osiqgn^em(^am) w roku ubieg^ym dochod w wysokosci:.

(V.

1. Posiadam akcje w spofkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczajakiesob)^- nalezy podac liczbe, i emitenta akcji:

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce:

Z tego tytufu osia^natemfetem) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handiowych — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytufu osî gna l̂em(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci;



V.

Nabytem(am) (nabyl moj maizonek, z wyfapzeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku
odre.bnego) od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej naste.pujape mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy pojjlac#opis mienia i date, nabycia, od kogo:

VI

1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza_ (nalezy podac form^ prawna_ i przedmiot dziafalnosci);

- osobiscie

- wspoinie z innymi osobami

Z tego tytuiu osi^gnajem(^tam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza_dzam dzialalnoscia^gospodarczajub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form§ prawna_ i przedmiot- dziatalnosci): ,

- osobiscie

- v^spolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

VII.

Wspoikach handfowych (nazwa, siedziba spoiki):.
o-

-jestem czlonkiem zarzq_du (od kiedy):

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osî gnajem(e^am) w roku ubiegjym dochod w wysokosci:



VIII.

Inne dochody osiajgane z tytufu zatrudnienia !ub innej dziatelnosci zarobkowej lub zaje/6, z
podaniem kwpt uzyskiwanych zJ<azdego tytulu>-

J.
IX.

Skiadniki rnienfa ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow.
mechanicznych naiezy podac mark§, model i rok produkcji):

x.
Zobowia_2ania pienî zne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, wtym zaciajgnî te kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwia_zku zjakim

zdarzeniem, wjakiej /? /
'4 i,—,/t\

wysokosci): V"


