OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowosc)
Uwaga:
. , . . • • > .
1. Osoba skiadajapa oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda_, starannego i zupe^nego wypeJnienia kazdej z
rubryk.
2. Jezeii poszczegolne rubryki nieznajduja_wkonkretnym pnzypadku zastosowania, naiezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skfadaja_ca oswiadczenie obowiazana jest okresiic przynaieznosc poszczegdlnych skiadnikdw majqtkowych,
dochoddw i zobowiajzari do majatku odr?bnego i majatku obj^tego mafzeriska_ wspdinoscia_ majatkowa_.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maja_tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pienie.zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cze_sci B zas informacje niejawne dotycza_ce adresu
zamieszkania skiadaja^cego oswiadczenie orsz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SC A

(imiona I nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a) ^o..s?:^..d.S7&.

w

zatriidnienia, stanovviskolub funkcja}'
po zapoznanlu sl§ z przepisami ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (t. ]. Dz. U. z 2006 r. Nr 216,
poz.1584; z 20Q8r.Nr 223,poz.l458 oraz z 2009 r. Mr 178J poz. 1375) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
sarnorza^dzie gminnyrn (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1591; z2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr
D, 8C
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.111l , 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 wchodzq.ce w sklad majzehskiej wspoinosci
rnaja^tkowej lub stanowia_ce moj maj^tek odr^bny;

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

/2/. k. .
- srodki pleni^zne zgromadzone w walucie obcej:

////.
- papfery wartoscfowe:
na kwot§:

;i.

_
1. Dom o powierzchni:

<^t/!

_
m2, o wartosci:...

^.?..I/..

tytuf prawny: ..&5fi3/&.&£#&£.

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytulprawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:

7TT
rr^

m2, o wartosci:

^T

rodzaj zabudowy: ..&tt&t^A
. .f. . . tyl .*i J .-. .-.*. I

tytuf prawny:

,

/

.,,. ..-//- 7-

/

Z tego tytufu osia£najem(efam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:
&4*.../XiTjfa

4. Inne nieruchomosci:
\:

o wartosci:
tytuf prawny:

m.
1. Posiadam udziafy w spofkach handiowych z udziafem gmlnnych osob prawnych iub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestriiczajakie osoby— nalezy podac iiczb§ i emitenta udziafow;

(

/ti.e.. ./?.&*>.&.£%&'??,

udziafy te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% udziafow w spofce:

Z tego tytufu osiajgnatem(eiam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spofkach fiandlowych — nalezy podac iiczb§ i emitenta udziafow:

Z tego tytufu osi^gna^fem(efam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

EV.
1. Posiadam akcje w spofkach handiowych z udziafem gminnych osob prawnych Iub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza_ takie osoby — nalezy podac ficzbe^ i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spofce:
Z tego tytufu osiatgna_fem(^fam) w roku ubiegfym Dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spofkach handiowych — naiezy podac !iczb§ i emitenta akcji:
Z tego tytuiu osiqgnajemfeJam) w roku ubieglym Dochod w wysokosci:
/ /

v

^ ^

V.
Nabytem(am) (nabyf mo] mafzonek, z wyfapzeniem mienia przynaleznego do jego majajku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunafnej osoby prawnej nast$puja_ce m[enie, ktore
podlegafo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadz§ dziafalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form§ prawna_ i przedmiot dziafafnosci);

- osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

^.c[&,...^/c£/:&rs.

2 tego tytufu osiaj3natem(§tam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza_dzam dziafa!noscia_gospodarcz^_ lub jestem przedstawicielern pefnomocnikiem takiej
dziafalnosci (nalezy podac forrn^ prawna_ i przedmiot dziafalnosci): ........... . .........................

- osobiscie
- wspoinie z innymi osobami

£i(,<&.

£{.&:z,,

Z tego tytufu osiajgna_fem(e_iam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci

VII.
Wspofkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):.
-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy);

/

/ r

-jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .................. ta.f.^..,.s/&.sfa-/.
^'
-jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................ .
Z tego tytufu osia_gnafem(^fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:-

VIIL
Inne dochody osia_gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej. lub zajec, z
podaniemtkwot uzy.skiwanych z kazdego tytufu:

,

?M

........

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypad.ku pojazdow.-,- •..mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

...

X.
Zobowl^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, wtym zaciqgniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim
zdarzeniem, wjakiej
wysokosci):
i

