RADNEGO GMINY

Uwaga:
obowiązana jest do zgodnego z
asffuforyls.

2. Jeżeli poszczegóhie rubryki nie znajdują w konkretaym przypadku zastosowania,
r35

3. Osoba sMadająea ośwaadesem® obowiązana jest określić przynależność
poszczegÓlnycfe sSdadników majątkowych, docS&odow i zobowi^eań do mająfjku
: wsp6SnoŚcią mają&ową.
styczy majątkia w kraju i za granicą.
5. Oświadcsesue o staiaie sns^tkowym ®fee|BBMa|e rówsdeź wierzytelności piemężne.

6. W części A olwiadczems zawarte są tEsfonaaacje jawne, w części B zaś iEformacje
niejawsa® dotyczące adresu zsss3&es^sssaas&. siadającego oświadczenie oraz
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Ja, niżej podpisany (a)

mrio^^az^^yzaazwis^^d^^
urodzony (a)..........^^...^.^,/L^^.W.....w....^.s

<-^ i-H.'i

~s^

sce

ja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dmą ! marca 1990r o samorządzie gnaany (Dz.U.
z 2001r Nr 142, póz. 1591, z 2002r Nr 23, póz, 220, Nr 62, pox. 558, Nr 113, póz. 984, Nr
153, póz, 1271 i Nr 214, póz. 1806) zgodnie;
ze

- środki meaiężae ^gromadssone w walacie polskiej:

tr'"W'

^-^4,

l. Domopowier?clmi.......&,iY?„„,..m2,pwąrfcc^^..^0^

.U6voi.^!ltó&^?"/_'B.l'y''2t?:^u'

2. Miesżk^meopowiei'2;chm....^5s<,.i^.?.in2, o włości
'•i ?• rt /ft. T' 't sf\ ^ ^. 'i

tytuł prawny ...................l^^MOU^^^

3. Gospodarstwo rolne.
rodzaj gospodasstwa.........„„.........................powie?zchma.
o wartości...........................,....^.^».....^.^..3^-..^^,.!.

z tego tytułu osiągaąłem (ętas) w mka ubieglyyn przychód i dochód
w wysokości.......................-.^.

4. Innemerucliomości

o

wartości,............,......„,...................................,...........................

tytuł prawny

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z -oózis&em. gminnyctL osób prawnych
tob pirzedsiębioiców, w którydi uczestmczątajdę osoby ~ należy podać
Uczbę i eimteata udziałów.................;...............................................

•ywi. • • • •^k^* '^ł.-A* ?,'

if')",, M'fi.J

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce...........

z tego tytułu osiągnąłeca (^tam) w roku ubiegtym docliód w wysokości.

2. Posiadam udziały w innych sĘpó&aćh liaodlowych ~ należy podać liczbę i emiteata
udziałów... *......................................

Z tego tytału osiqgoąiem(ęiam) w loka ubię^rym dochód w
wysokośd......................................^.^.ł^...^.^^.^..;

l. Posiadam akqe w spcSsachliandlowyc^ z ud2i^em@immych osób prawnych
lub pEizedsiębiorców, w których uczestaiiczą takie osoby - aależy podać liczbę i
etmteata akcji..........
'\

akcje te staaowiąpakiet większy niż 10% akcji w spółce.
z tego tytułu osiągaąłem(^am) w rofcu ubie^bym dochód w wysoKośd

2. Posiadam akcje w inaych spóBcacłi haadlowycSi- należy podać liczbę i emitenta

akcji

3
z tego tyhiłu osiągałem (^am) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

Nabyłem/łam ( nabył mój małżonek, z wyłączetuemmieoia przynależności do
Jego mają&u odrębnego) od SIcaibu Państwa, isssj państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, łcti związków lub od komimalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbycm w drodze przetargu — należy

VI.
l. Prowadzę da^alnoścgo^?M^ezą(iiależypodaćfc3anępfrawnąiprzedxm<rt
działalności)........................
-osobiście............................

^ta*d < • ł ^^* * ^.ł ^tfn?? ł:)" !^" T^ł ł?*.^tł " *""•••*<»••*

-wspólme z iimymi osobami.................h.AV^/.,.V^.l..vS'A'.7i.

z tego tyttriu osiągQ,E|łem(ęIam) wroiku uhie^yoi pizychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarazą lub jestem przedstawicielem
pehiomocEiikiem takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot
dziaiatoości).
osobiście.
-wspóhrie2iimyQaiosobami..„..............„.^Ah^.„.U^.v.

z tego tytułu osiąg&ąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości.

W spółkach haadlowych ( na2wa, siedziba spÓBd).
<

- jestem (słoaridem zarządu fod Medy).............^
- jestem czdoiridem rady nadzofrczej (odtdedy) ..„-.....^l^

- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od Idedy)..........

Złego tyttda osiągnąłem (ęiam) w rolcu ubie^yca dochód w wysokości.

Isse dochody osiągane z tytułu zatmdmeoia tub isaej działalności zarobkowcg
>, ^J^zgodameiB fcwoixe^TOi^zka^^^ty(uŁi^.^^^^..^ ^

Sldadnild mienia radaomego o wartości powyżej 10.000 złotych ( w przypa<3ku

Pó^izdÓw^niechamca^ch należy podać jnarfe moc
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Kredyty i pożyczki oraz warunid najaSdch zostały nd2aelone ( wobec kogo,
Wzwiązkuzjakun^trzęĘijsmj^j^efjffyspkośdl^..^,..^.^
c

za iMnsasue mi

