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wchodzqce w sklad mal2eiskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqlg\gElly
:

I.
Zasoby pieniQzne :

- irodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej , 7,.\., Wp.p9- u...
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oSWIADCZENIE MAJATTKowE

Nr....-..--....-..-.--,,...,..,...,.......... radnegogmlny

Uwaga :

l. Osoba skladajqca oswiadczeDie obowi{zaD! jest do zgodoego z prawd{,
starannego i zupelEego h?pelni€oia kaZd€j z rubryk

2. Jeieli poszczegdlne rubryki rie zuajdujq w kotrkretDym przypadku
zastosowatria, nalciy wpisrd ..nie dotvczv,'.

3. Osoba sldadaj4ca oiwiadczeuie obgwiqzarr jest okre3lid przytraleinosd
poszczeg6lnycb skladtrik6w msj{tkorych, dochod6w i zobo*i4zari do majQtku
odrqbnego i majqtku obj?tego malteiskQ wspdloosci4 m.j4tkow{.

4. Oswisdczenie o staDie majqtkowym dotyczy mdj{tku w kraju i z_a graoic4.
5. Oswisdczrtrie o statrie Eajqtkorrf,E obejaruje r6wniei wierzytehogci pieuigire.
6. w czgsci A oiwiadczeDia zasarte s{ itforEacie jrwnc, w .zg5ci B za6 inforbacje

ni€jawne dotyc"4ce rdresu z:smieszkrnia skladrj{cego oswiadczenie oraz miejsca
poloienia dieruchomo3ci.
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- Srodki pieniQzne zgomadzone w walucie obcej
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..... . powierzchnia . . .. . ....... ..... ... .

ch6d i doch6d w wysokosci :

III.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prarvnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbq i emitenta

Z tego tltulu osiqgndem (glam) w roku ulieg

IV.
l. Posiadam akcje w spotkach handlo*fch z udzialem gminnych osdb prawnych lub

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalety podaC liczbq i emitenla

;,;;; Gr" ;i4s.4r"-i;ili; ;;k;"ffi/c?* \rysokolci

dftr

,y

2. Posiadarn akcje w innych sp6lkach handlowych

Z tego t).tulu osi4gnqtem (Qlam) w



Nabylem (an) (nabyl m6j mal,orleL z *ylqczeniem mienia prrynale2nego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Pallstw4 innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
ter),torialnego, ich zwi4ik6w lub od komunalnej osoby prawnej naslQpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datQ nabyci4 od kogo :

vt.
L Prowadze dzialalaos6 gospodarczq (nalezy poda6 formQ prawD4 i prz€dmiot

Z tego tltulu osiqgn4tem (Qlam) w roku ubiegbm p

2, Z\zqdzan dzlaralr\osci{ gospodarczq lub jestem przedstawicielem pehromocnikiem
takiejdzialalnoSci(nalezfpoddiformQprawn4iprzedmioldzialalnoici):.................

VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba s p6l|i) : ..-....m/C....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od ki edy) : ......."/.1?/.e.'.....Q

- jestem czlonkiem komisji rcwizyjnej (od kiedy) : ...-../)?/f,......

Z tego q'tulu osiqgndem (Qlam) w roku ubieglym doch6d w.

vIII.
Inne dochody osiqgane z qrtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zaobkowej lub zajQc,

z pqdanjqn kw_o-t Hzy.skxanych,z k*tqego tituluj
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IX
Skladniki micnia ruchomego o wadosci powyzej lO 0OO zlotych (w prdpadku pojszddw
mechanicznych nalezy podai markQ, model i rok produkcji) :

x.
Zobowiqzania pienieine o wartosci powyzej l0 000 dotych, w tym zaciqgniete krcdyry i
W?yczki olaz warunki, ru jakich zostaly udzielone (wob€c kogo, w zwiq.zku z jakirn
zdarzenicm, w jakiej wysoko$ci) :



Powyzszc oiwiadczenie skladam jwiadomy (a), iz na podsrawie art.2l3 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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