o swIAD CZENIE MAJĄTKOWE.
radnego gminy

Chełmno,
dnia..'ł,'1',.ct(

Q?t:

UWAGA:
1.

osoba składającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnego
zprawd4 starannegoi zupełnegowypełnieniakazdej z rubryk.

2.

Jezeli poszczególnerubryki nie znajdująw konkretnymprzypadku
zastosowania,
nalezy wpisać,,nie dotyczy,,.

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest olaeślic
przynaleinośc poszczególnych
składników majątkowych,
dochodów i zobowiązan do majątkuodrębnegoi rrrajątkuobjętego
małzeńską
wspolnościąmajątkową.

A

oświadczenieo stanie majątkowymdotyczy majątku w kraju i za
granicą.

5.

oświadczenie o stanie
wierzytelności
pienięzne

6'

W częściA oświadczenia
zawartesą informacjejawne, w częściB
zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamteszkania
składającego
oświadczenie
oraz miejsca poł'oŻenia
nieruchonrości.

majątkowym obejmuje rowniez

CZĘSC A
Ia nizej podpisany(a),

(imionai nazwisko
oraznazwisko rodowę)

urodzony(a)

(miejscezatrudnienia,
stanowis olubfu
po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnta 8 marca i990 r. o Samorządzie
grninnym(Dz. U. 22001 r. Nr I42,poz. l59I orazzf00f r. Nr 23,po2.220,Nr
62, po2.558,Nr II3, po2.984,Nr 153,poz. 1211i Nr 214,poz. 1806),zgodnie
z art., 24h tej ustawy oświadcz
am,ze posiadamwchodzącew składmałzeńskiej
wspólnościmajątkowejlub stanowiącemoj majątekodrębny:
I.
Zasoby pienięzne|

.

-

/^v

pienięznezgromadzone
w waluciepolskiej, Ą ' 0 a0 z4, ,
środki

tl

środkipienięzne zgtomadzonew walucie obcej. ,n,'ł d'o.(,ł u.l
,/J

papierywańościo
*".

-,,( t{,,,tlr"1

na kwotę
il.

II

l.

, ,u/(ałb,)t//
J /mz^owartoscl:
D o m o po w l ę r z c n n l
tytułprawny:

2.

Mieszkanie o powierzchni:
tytułprawny:

m2, o wartości:

- 4Ą,ahiĄńłkot
urzyó/a,o;
i ^1/o,t,tl,,,o

Gospodarstworolne
rodzajgospodarstwa:
powierzchnia
o wartości:
rodzajzabudowy:
tytułprawny:
z tego tytułuosiągnąłem
(ętam)w ńokriubiegłymprzycliod i dochod
.
/ ./

a
J.

w wysokości:
4.

4tę

d.łbki

Innenieruchomości:

powierzchnia:

tl{IM,^

tytułprawny:

ur.

1.

Posiadam udziały w spółkach handiolvych z udziałemgminnych
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
osoby _ nalezy podaćliczbę i err1itenta
udziałów

udziały te stanowią pakiet

zy niżLI0oń udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam),)v roku ubiegłym dochód

w wysoko|ś"i,
2.

.ł,t(',fut,al
J_/

Posiadam udziały w inrrych spółkach handlowygh_ naleŻy pod,ac
liczbę i emitentaudziatów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam),w roku ubiegłym dochód

w wysokości:

,lci( 7Ulbrzl

rv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęmgminnych osob
prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestntczą takie osoby _
nalezy podać 1iczbęi emitentaakcji;

akcje te stanowiąpakietwiększy ntŻ7

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w
w wysokości:

w spółce:

roku ubiegłym dochód

2 . Posiadamakcjew innychspótkach hanQio ch _ nalezy podaćliczbę
i emitentaakcii:

Z tego tfiułu osiągnąłem (ęłam)
w wysokości:

v.

roku

ubiegłym dochod

Nabyłem (u-) (nabyłmój małzonek,z wyłączeniemmienia przynaleznegodo
jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa,innej państwowejosoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego,tch związków lub od komunalnej osoby
prawnej następującemienie, które podlegałozbyciu w drodzeprzetargu_ naleŻy
podać opis mienia i datęnabycia,od kogo:

vr.
1
l.

Prowadzę dziatalnośc goSpodarczą (naleŻ
i przedmiotdziałalności):

podać formę

prawną

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku utiggłymprzychód i dochód

w wysoko
sci:

.ąe? t{ćt,r,>

f. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności(na\epy, podać formę prawną

działalności):
i przedmiot

,tzze

,Qt;rry

osobiście

(ęłam)w.rgkuubiegłymdochodw wysokości:
Ztego tytułuosiągnąłem

"ą? łtrbrzy

VII.
(nazwa,siędzibaspołki):
W spółkachhandlolvych

jestem członkiemrady nadzorczej(od kiedy):

(ęłam)w roku ubiegłymdochodw wysokoŚcl:
Z tegotytułuosiągnątem

VIII.
Innedochodyosiąganez tytułuzatrudnienialub innej działalnościzarobkorvej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

IX.
Składnikimienia ruchomegoo wartościpowyzej i0.000 złotych(w przypadku
pojazdów mechanicznych n ęży podać markę, model i rok produkcji):

x.

Zobowiązaniapienięzneo wartościpowyzej 10'000 zł'otych,
w tym zaciągnięte
kredyty i pozyczki oraz warunki' na jakich zostałyudzielone,(ryobec kogo,
w związku z jakim zdarzenteffi,W jakiej wysokości\: ą tr dttzę,-

iz na podstawie art. 233 $ 1
Powyzsze oświadczenie
składamświadomy(a),
Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatalenie prawdy grozt kara
pozbawieniawolności.

