
oSwraoczENrE MAJATKowE
radnego gminy

I.

Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: .......

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: .........r{/.1.(........

4r{*. ,0,,,2{.&"A.
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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy
wpisa6 frnie dotvczvrr.

3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okre.5li6 przrynale2no56 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrpbnego i majqtku
objgtego maDef sk4 wsp6lnoSciq maj4tkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienipine.
6. W czgSci A o5wiadcz*nia zawarte s4 informacje jawne, w czp5ci B zaS informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomo5ci.

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001r. Nr 142, poz. l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnic z art. 24h tej ustnwy odwindoznm, ie posindum
wchodzqce w sklad matrzerlskiej wsp6lno6ci maj4tkowcj lub stanowi4uc rn6j nraj4tek odrqbny:

a

- papiery wartoSciowe: ....... ....... 74, e1(-......

.... na kwotg:

? t:i
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CZF,SC A

J a, nihej podpisany(a),

urodzony(a) w

lub
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II.

IIr.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przcdsiqbiorc6w, w ls6rych uczcstnicz4 takic

l/?'/ '-.'. -..i... rg.........

podad liczbg i cmitcnta udzialdw

;;;; :";;;;i:*:/;:

udzialy te stanowiq pakiet wiEkszy niL 10%o udzial6w w

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach

w

rudzinl6w

./2.,:.{:....

powierzchnia:

2,00 2ffiro " 
//'

polvierzchnia: dsV"

wartoSci:

tytul prawny:

2. Mieszkanie o

t5rtut prawny:

powierzchni:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartoSci:

rodz-aj zabudowy:

t5rtul prawny:

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku

4. Inne nieruchomoSci:

,

przych6d i

/o
o ,->

Z

r'

4/

Ztego t1tufu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d
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IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby -nale?y poda6 liczbE i emitenta akcji:

/-Ke......

akcje te stanowiqpakiet wiEkszy ni2 l0 %o akcji^w

2tt.5.....

Z tego lrtufu osi4gnqlem(qtam) w roku ubiegtym

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale|y liczbq i emitenta akcji:....

{.42e....

Ztego $rtufu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym do.ch6d w

v.
Nabytem(am) /nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego/ od Skarbu Pafstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzklw lub od komunalnej osohy prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalefi podac opis mienia i datE nabycia, od kogo :

(.

vr.
l. Prowadzp dzialalnoSd gospodarczq(nale2y podat formq prawnqi przedmiot dztalalnoicl :

- osobi$cie

- wsp6lnie z innymi osobami .....

Ztego tytufu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .............

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarcz4lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzia{alnoSc i (nal e Zy.po da t for mq pr gw nq i pr z e dmio t dz i al a I no S cr) : ...o...

,rA/r2.........,*.*.24l,?.*::.a2.........R.:/:.L{/.f #Ztttfl
- osobiscie ..........(.............(.........(:.......................(....... ....(..'.............(......

- wsp6lnie z innymi osobami ....... .*:.fir2 r€'

-_
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Ztegotytufu osiqgn4lem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoS ci: .....2...4..

VII.
W sp6tkach handlowych (nanr a, s iedzib a sphlki ): ........*. I {.'.....

- jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy) 4-/z <....94.......

{z gY

4,r- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ........<*Z*r.!l

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......,.1:?...;..

Ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci:

vIIr.
Inne dochody osi4gane z tlrtulu zatrudnienia lub innej

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytufu: ............i......

.(z.,er:*
,z*il*7a.:;....,

dzialalnoSci Iub zajE6,

,
k.

DL
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow

&,

x.
Zobowipzania pienigzne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty i poZyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici):

../zz.(.

u#rn,
/
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cz4se B

Adres zamieszkania osoby gpadaj qcej o Swiadczen i e

t

Informacja nieiawna

(Art. 24 j ust. 6 ustowy z dnia I morca 1990 r. o :;{u?rorzqdzie gminnynr)
>

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

d/_ ?p//
( miejscowoSc, data ) ( podpis )


