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|{IE MAJĄTKOWE

radnego gminy

. H.R?.VKQ.ź.Y.....
., dnia
H.Q120.k
r.
Osoba skłd
)

obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ełnieniakażdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotYczY''.

3 . osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić
przynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do
majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnościąmajątkową.

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku
w kraju iza granicą.
J.

oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności
pieniężne.

6. W częściA oświadczenia.zawartesąinformacje jawne, w części
B zaśinformacje niejawne
dofyczące
adresu zamieszkania it.łuauJą".go oŚwiadczenie
nieruchomości.

oraz miejsca położenia

CZĘŚC A

"";
('ilil;ffi;;i;;;;;;;;;k;il;;;"k"d; " """';"""""""
po zapoznaniusię z przepisamiustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.
z200rr. Nr 142,poz.r59r
orazz2o0zr.Nr 23,poz.zz),Nr 62,poz. 55g,Nr t t:, poz.9g4,Nr153,
po,z.Iz1Ii Nr 214, poz.1806),zgodniez aft,2łhtej ustawyoświadczam,
po.iudu- *óhod'ą".
w sktadmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub starrowiące
""
mój majątekodrębny:
I.
Zasobypienięzne:

- środki
pieniĘzne
zgtomadzone
w walucie
potskiej:
...1,?.,2ap,..?.[,.,,.,hl.ŁII'?JI{.a.i.i...

- papiery
wartościowe:
....lU'tJ.;...I).0.r,.Y..C.ł.y'...........................................''..'..
na kwote:

TI.
1.Domo powierzct.,rrrl
. .i|lt!ź...!?.0.I.Y,R.,Y..'..ffi2,o
wartości:
tytułprawny:......'..."..

Ęrtułprawny:

ilI.
1' Posiadam udziaŁyw spółkachhandlowychzudziałem gmirrnych osoŁlpraivnych iub

p'i?,*ięłi"*Py'..y których uczestniczątakieosoby_naleĘ podaćliczbę i emi
emitentaudziałów:

:.il[i froiYcfi

udziatyte
stanowiąp"r.i.i
*'ur":;;
;; |:i;i;;i;'ililili;;; ...:........::.......................
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
...'......'..
2. PosiadamudziaŁyw irrnychspółkachhandlowych_ należypodaó liczbę i emitentaudziałów:.....'
Ztego tyrufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
....'....'...

Iv.

1.Posiadamakcje w spółkachharrdlowychzudziałemgmirurychosób prawnychlub

uczestniczątakie
osoby_na|eŻypodaćliczbęi emitenta
nrz!$pje,ujo^rggy''łFtórych
akcji:

akcjete stanowiąpakietwiększyniz 10%akcjiw spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłarrr)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am)( nabył rnój małzonek,z
wyłączeniemmienia przyna|einegodo jego
majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej
.pa,,,t*o*.3 o,ouy prawnej, jódnostek samorządu

które
podlegało
;'TiJ'*1.'::#i:#tr:i:::Ł'*5xn:Łr:!:,oro'.:*.ł;":iil"ją*,ii.ni",
il' il.ł?'iT,ł'7od'''#1"""'Tii-.]..

::::ili.ft:fih:rf,i"8.f,::.::::'Ń;j
vI.

- osobiście
- wspólniez innymi osobąmi
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymp''y.t'oJl

dochódw wysokości:
............'

2, Zarządzundziałalnościągospodarcząlubjestem
przedstawicielem
pełnomocnikiem
takiej
działalności
(należypodaóformęprawnąiprzeańiot działalności):
'.'...'....

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymao.i,óo'.*ysokości:

vII.
W spółkach
handlowych
(nazwa,siedzibaspółki). ..!uj.Ę'.l)ilr.yLł,Y.'
jestemczłonkiemrady nadzorczej(od
kiedy):
jestemczłonkiem
komisjirewizyjnej(odkiedy):......''......-..
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdo.h;J;

*ysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z ty.tufu zatrudnienia lub

dz.iałalności

zarobkowej lub zajęc,
.innej^
z podaniem
kwotuzyskiwanych
zkazdegotytufu:
.'?.!ś:r(t..:L1#.0!,!.E,ea
'.,#"t.+.ar.:'..........-:::

Składniki mienia ruchomegoo wartoścjpowyżej 10 000.4oĘ-cŁ.(w
przypadku pojazdów
mechanicznych
nalezypodaćmarkę,modeli iok proóukcji ..|v.i.Ę...p.a.r^y.tł..,i..............:..
):
. .---

x.

Ącuińł

podfis

