oswADczENlE MAJATKOWE
radnego gminy
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'f" Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
UwaEa:'

zupelnegt>

wypelnienia ka2dej z rubryk,

2.

JeZeli poszczeg6lne rubryki nie znaJdujq

w

konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpiriad

,,nie dotvczv'1.
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Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okresll6 przynale2noSe poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochodow i zobowiq.zan do majqtku odrebnego i malEtku objetego malzefskq wsp6lnoSciq
rn aj Etko\^, E"

4. OsMfiadczenie o stanie majqtkowym
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym
6"

dotyczy majqtku w kralu iza granicat,
obejmuje r6wnieZ wienytelno6ci pienigzne.

W cze5ci A o$wiadczenia zawarte sA lnformacje jawne, w cze6ci B za6 informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci,

czqsc
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Ja, nizej podpisany(a),

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271i Nr 214, poz. j806),
zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeflskiej wsp6lnosci majqtkowej
lub stanowiqce m6j majqiek odrebny:
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pieni9zne,
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Srodki pieniQzne gromadzone w walucie polskiej, ..........a/../r'.!...

ijrodki pieniQzne gromadzone w walucie oncej: ..........L.42)1...
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1. Dom o powierzchni:
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Inne nie[uchomosci:
powrerzchnia:
o witrlo6cil

tytul prawnyl
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych
ki6rych uczestniczE takie osoby _ natezyf,odaA
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z

udzialen gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,
w

iic,zbg i emitenta udzial6w:
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2'poSiadamUdzialywinnychsp6lkachhandlowych_na|ezypodac|iczb?iemJ!e,taudzja,|6\^i:

z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym
doch6d w wysoko s"r. .....1,,/-,1,11,:.. ,r.4,/,,:/,n*r".,

gminnych osoD prawnych

lub przedsi?blorc6w,

w

pzynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od
samorzqdu terytorialnego. ich zwiqzk6w lub
od
zDyctu w drodze przetargu _ nalezy poda6 opis

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegiym
doch6d w wysokoSci:
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art. 233 S 1 Kodeksu karnego
za podanie
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