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OSWIADCZENIE MA/A.TKO
radnego gminy

Uwaga:

LOsoba sktedajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego

wypeinienia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac .me
dotyczy".

3.Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegblnych sktednik6w
majcjtkowych, dochodbw i zobowia.zari do maja.tku odrebnego i maja.tku objetego matzehska.

wspolnoscia. majqtkowa..

4.Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granicq.

5.Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6.Wczesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej Podpisany(a),

AlfV LFA7.M

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

(rrriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie 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. 1271 i Nr 214, poz.'
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skted maJzeriskiei wsp6lnosci

jTTajaJtkowej_lub stanowiqce moj maja.tek odrebny:
I.

^soby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

DIP

\f\}j>

-papierywartosciowe:

na kwote:
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1. Dom o powierzchni: ^mjrk A4X<4T)

tytutprawny:

m2, o wartosci:

Wk&rfP.lPL

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytutprawny:

f){p ^htucTii

m2, o wartosci:

*-—®

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci:

n[p
•

cbfurzu

, powierzchnia:

d d

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

nfp

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

olokjfJUJ,

o wartosci:

**"♦ Prawny:

fll

rtfyXj

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spotce:

d
Z tego tytutu osiqgna.tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

n}p

o
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

rip

t

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

^p r/r>ht£za
QO

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczg takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
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akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:

0
Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

f)(p

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nip. fJohrmj

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

/)(p

V.

Nabytem(am) (nabyt moj mateonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

nip, rtyrzu,

VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

- wspolnie z innymi

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

n[p

2. Zarza.dzam dziatelnoscia. gospodarczg. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

tiip
- wspolnie z innymi

hi/>

Z tego tytutu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

d
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VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

/?#>

rinhtrzjj,
go

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

/7/p

rffjfrjry/j
QO

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od

(fa

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

/?//>

d/yf

Z tego tytutu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
7

MOO

IX

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

(v^oujtj klA- CRF1)

X

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), izna podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego zapodanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)
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(podpis)

V

