
GSVWADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

I (miejscowosc)
Uwaga: . . . . . . . • • . . -

1. Osoba skJadaja^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupefnego wypefnienia kazdej z
rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_ w.konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ̂ nie dotyczv".
3. Osoba skfadajcjca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaieznosc poszczegdlnych skiadnikow majaikowych,

dochoddw / zobowî zari do maja_tku odrebnego i maja.tku obje/tego mafzeriska, wspdlnoscia, maja,tkowa_.

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

5. Oswiadczenie o stanie maja_tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqpe adresu •

zamieszkania skiadaja^cego oswiadczenie orsz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZESC

i na^wjsko ora-z nazwlsko rodowe)

.(mfejsce zafudnienfa, stanov^isko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
poz.15S4; z 2008r.Nr 223,poz.1458 braz z 2009 r. Mr 178,
samorz^dzie gminnym (t, j. Dz, U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591;
984, Nr 153, poz, 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 8C
poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz, 1759; z 2005r.
17.-poz.l28, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48, poz. 327
180.poz.1111 , Nr 223,poz.1458 ; z 2009 r. Nr 52,poz.420 , Mr
106,poz.675), ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
maĵ tkowej fub stanowia^ce rnoj majajek odr^bny;

o samorza_dzie gminnym (t j. Dz. U. z2006 r. Nr216,
poz. 1375) orsz usfawy z dnia 8 marca 1990 r. o
z2002r. Nr23, poz.220, Mr 62, poz. 558, Nr113, poz.
), poz, 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102,
Nr 172, poz, 1441 , Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr
, Nr 138, poz. 974 ,Nr 173, poz. 1218; z 2D08r. Nr

157,poz.1241oraz z 2010 r. Nr 28 ,poz. 142 i 146, Nr
posiadam wchodzgce w skfed mafeeriskiej wsp6!no5cl

Zasoby

- srodkl pienî zne zgromadzone w walucie pojs-kie]:,

S&&Zr

S

srodki pienî zne zgromadzone w walucie obce]:..f/ ^.

papiery wartosciowe:
na kwot§:

LDomopowie^chni:....̂ ,̂.̂  m2, o ' ' ' ^<'^^'

tytuf prawny: -̂ ^^3^2^d .̂

2 Mieszkanie o powierzchni?^ .̂.̂ ^^^ :̂'.... m2, o wartosci:
v /

tytul prawny:

3. Gospodarstwo roine:

rodza] gospodarstw/a:

o wartosci: ./%2cx...",
' ' /& CX ^



rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Z tego tytufu osiqgna_tem(etem) w ro,ku upiegtym przychod f dochod w wysokoscj

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia;
•?

o wartosci:

tytuf prawny:

III .
1. Posiadarn udziafy w spo^kach handfowych z udzfatem gminnych osob prawnych fub

przedsi^bforcow, w ktorych uczestnicz^ takfe osoby — nalezy podac ficzbe. i emitenta udziafow;

d&K&je

udziafy testanowia^pakiet wiekszy niz 10% u^zf|low w spofce:
. ...., ,.. r.-.-.-.-r,- .-rr.v; V.. -:.•:.^'r.-™™ ̂ &\$ffi&$!$^?.'....'.

Z tego tytulu'bsia^gn^emfelam) w roku ubfeaVm dochod w wysokosci:

2, Posiadarn udziafy w innych spotach handiowyph — nalezy podac liczb^ I emftenta udzfaiow:

Z tego tyfuJu osî gna_tem(§iam) wroku ubfegfym dochod w wysokosci:

1. Posiadarn akcje w spofkach handlowych z udziatern gmfnnych osob prawnych fub
przedsi'ebforcow, w ktorych uczestnicza_ takie^soby — nalezy podac ficzbe_ i emftenta akcji:

akcje te stanowia, pakiet wî kszy nfz 10% akcji w spoice:

Z tego tytufu osia^gnqtemCeiam) w roku ubiegfyrn doghod w wysokosci:
&&&e!!&2•">?^-s

.. Posiadarn akcje w innych spoikach handfowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

tego tytulu osia^natemfelam) wroku ubiegfym dpchod w wysokosci;



V.

Nabytern(am) (nabyl moj malzonek, z wytejczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
teryto.rialnego, ich zwiazkow !ub od komunalnej osoby prawnej nast̂ pujape mienie, ktore
podlegaio zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo;

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy podac form§ prawna^ I przedmiot dziaialnosci):.

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

- Z tego tytuiu"6sia r̂i~"ajem(elam) w roku ubiegfyrp przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza^dzam dzialainoscia^gospodarcza^iub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytufu osia în t̂em(̂ am) w roku ubieglym dochod w wysokosci

VII.

Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestern czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiq_gn^em(efam) w roku ubiegfym dochod w



vm.
Inne dochody osia^ane z tytulu zatrudnienia !ub in^^dz/alalnosci zarobkowej lub zaj§c, z
podanfern kwot uzyskiwanychyZ fcazdego tytufu:.;J

f

Skladniki mienla ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku poj'azdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

X.

Zobowiazania pienî zne o wartosci powy^ej 10 000 zlotych, wtym zaci^gniete kredyty i

pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwî zku z jakim

zdarzeniem, wjakiej

vvysokosci):


