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oswIADczENlE MAJĄTKoWE
radnegogminy

Uwaga:
1.
2.
3.
4.
5.
ó.

,
osoba skladająca oświadczenie
obowiązanajest do zgodtregoz prawdą' starannego
i zupeln€ g o wypelnieniaka]źdej
z rubryk.
Jeżeliposzczególn€ rubryki nie znajdująw konktetnymprzłTadku zastosowanla'należy
Ę'isać 5i!39]Ę!4:.
poszczególnych
osoba skladającaoświadczenie
obowiązaDajest określićprzynależtrość
sk|adników mnjątkorvych' dochodów i zobowiązań do majątku odfębnego i majątl..u
objętegoma|żeńską
łspó|nością
majątkową.
oświadczeniemajątkowe dotyczy Erjątku w kraju i za granicą.
oświadcz€nie majątkowe obejmuje rórvnieżrvierzytelnościpieniężne.
w części
A oświadczenia
zawańe $ąltrformrcjejawne,w części
B zaśinformacjeŃejawne
doĘcfące adresu zamieszkanla sk|adającegoofiYiadcfenie oraz mlejscs poloźenia
nieruchomości'

czĘścA

( miejscezatsudnienia,
slanowiskolub tunkcja)

po zapoznaniu6ię z pEepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samolządziegminnym (Dz'U.
z 2001 r. Nr 142,poz. l59l owz z 2002r, Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,Nr lI3, poz. 984,
Nr 153,poz. Iz7| iNr 214' poz. 180ó)'zgodniez ań. 24h tej usta\łyoświadczam,
żeposiadam
wchodz4cew składmaŁeliskiej wspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodębny:
L

- środki
pieniężne
zgromadzotre
w.walucie
ob*1. ........fllc*'...-/-9!.ą'ca4

po'r/ię|zc|,nia.
..''..,...n-lŁ
.''do,tq'ez-1
o wańości:

I.
l. Posiadamudziaływ spółkachhandlowychz udziałemgminnychosób prawnychlub
przedsiębiorców,w kórycb ugzesE czą takieosoby - na|eżypodać|iczbęi emitentaudziałów:

ne....c.o.łlłc..u
I

udziałytę $tAnowiąpaki€t więksry niż l0% udziałórłw społce:
z tego t}'tułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:

z tego tjńlłu osiągnąłem(ęłam)
w loku ubiegłymdochód w wysokości:
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IV.
l. Posiadatn akcje w spółkach handlovych z udziałęm gmimych osób prawnych lub
pżedsiębiorców,w l(tórych uczestniczątakieosoby_ należypodaćliczbę i emitęntaakcji:

il;''....c'o{lcą

akcjete stanowiąpakiet
większyniż 10% akcjiw spółce:..
z tęgot}tufuosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokośoi:
......''''.......'.'''.......'..........
2' Posiadamakcjew innychspółkachhandlowych- naleĄ podaćliczbęi emitenta
akcji:'....'''.........

Z tegoq/fułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:

Nabyłom(am)/nabył mój małżonek,z wyłączeniemmienia przynależtregodo jego majątl..u
odrębtrego/ od skarbu Państwa, ilmej palistworł/ejosoby prawnej, jednostki samorządu
ter'toria|nęgo,ioh związków lub od komrmalnejosobyprav.nejnastęujące mienię,które podlegało
_ naleł podaćopismieniai datęnabyoiąod kogo : ......'''''''......'...'........
zbyciuw drodzeprzetargu

vr.

1. Prowadzę działalnośćgospodarczą(naleł podać formę prawną i pźedmiot działalĄości):

...'........''....'.''.'.......'^i*.'ód'aca'

- osobiście'...'..'.........

tl

. wspólnie z imymi osobami
Z tego t}'tufu osią8nąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
2. Zalządzarn działa|nością
gospodalczą lub jestem przedstawicielęm, pełnomocnikiem takiej
(należypodaćformę prawną i przednio! dzialalności)|
dria|a|ności
\tu

''''.......''..'............'.'.n
Lc,''.'gł1|ł.C.ą....'

- osobiście
.''.'...'..'.''............''.'......1''..'.'''l''''.
- wspólnie z inrryni osobami
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z tego qńułu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegł},rndochód w wysokości:

vII.

'''''---

-;"

-'i "
i

--

'

jest€ m człookiem
(od kiedyl:.''nrc.....c0.ł.ą.(Ą..
radynatznrc7.ej

z tegot}tułuosiągndem(ęłam)
w roku ubiegtymdochód\ł .wysokości:
.

vrn.

Irrne doohody osięaue z bńrłu zatrudnięDialub inn€j dfiałalnościzarobkowej tub zejęć'
z podaniemkwotuzyskiwanych
t}'tułu:
z każdego
''.''.....'................''.....

d''',Ąą

D(
Składo,iki mieoia ruchomego o wartościpo\łyżej 10.000 złotyoh (w przypadku pojadów
mechanicznych
naleĄ podaćmarĘ modeli tokprodukcj,i ....''....'

/.o.rn'b,ai^'.'<haźpu.l

łs.n.H,
n.b',l.
a,u'ą'h'l.

.'9p,u.
!/,ók.!h.a,&,,',,
f.

98-q

hffio

F.

czĘśĆ
B
Na podstawieart.24i ust.1usta\łyz dnia 08 marca l990I. o samorządziegminn1m
(Dz'U zf0|3r'' poz'594 zpóźniejszyrrnznianami) dokonanowyłączeniaz udostępnieniaw
BIP informacji o adresiezamięszkaniaskładającego
oświadczęnię
majątkoweoraz o miejscu
położęnia
nieruchomości.
wyłqlzenia dokonałaA1icja Kowalczyk Inspektords' obsługi
Radv Gminv

Powyższeoświadozeuie
składamświadomy(a)'
iż u8 podstawigart. 233 $ l Kodelsu kamegoza
podade nieprawdylub zatajenicprawdygroż karapozbawieniawolności.
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