oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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(miejscoWość)

UWaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypelni€nia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku za§tosowania, należy wpisać
,,nie dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęt€go małżeńską
wspólnością majątkową,
4. oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku w kraju iza granicą.
5, ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież Wierzytelności pieniężne.
6, W częściA ośWiadczenia zawarte są informacje jawne, W częściB zaśinformacie nieiawne dotyczące
adresu zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości,
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u, z 2017 r. poz.
1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące W skład matżeńskiej Wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
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Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środki pieniężne zgromadzone
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m2, o wartości

Lytuł praWny:
2, Mieszkanie o powierzchni:

m2, o wartości;
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tvtuł praWnV:
3, Gosooda rstwo rolne:
rodzaj gospodarst*", ....N,.,,{_,..).:-.i..

t

ł.. C.Lź,.................,

.,l {Q,.a..r,r_...
/
p

ow

i

e

rzc

h n ia :

..,,

o Wartośc|: .,.....,.,,

rodza.j zabudowy:

tytuł praWnV| ,,..,,,
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ....,......,..,.,.....,...,....,....
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4, lnne nieruchomości:
powierzchn ia: ..,.
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o wartości

tytuł prawny:

,

].. Posiadam udziały w spółkach handlowych

w których uczestniczą takie osoby

-

z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

należy podać liczbę i emitenta udzialów:

Udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udzialów w spółce: ..,..,...,,.,,..,,,..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....,....,
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę iemitenta udziałów

t §::::§_;_7:ycry

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV,

]., posiadam akcje w spółkach handIowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których ucżestnicżą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce
Z

tego tytułu osiągnątem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych
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-

należy podać |iczbę iemitenta akcji

C.T:i.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mó] matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolita|nego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu - należV podać opis rnie.ria i date nah\,/cir .]-] |.^.Ą.
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1. Prowadzę działalĄość&ospodarczą (należy podać
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formę prawną i przedmiot działalności)

- osobiście ..,,.,.,,..,,

-

wspó|nie z innymi osobami

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości

...

2,Zaruądzam działalnościągospo darczą |ub jestem prze dstawicieIem pełnomocnikiem takiej dziatalności
{naIeży po dać forme orawna i
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z innymi osobami

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...
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W spótkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

,
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

..,

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..,.....,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.,.,,...,.,...,.,..,..,

Vlll.

lnne dochody osiąBane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot qlyskiwanych z każ
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
odukcji) : ........,.,...,....
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x.

Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnięte kredyty
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w związku
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pożyczki
jakiej
jakim zdarzeniem, w
wysokoŚci):
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na podstaw ie art. 233
Powyższe ośWiadczenie składam świadomy(a), iż
pozbawienia wolności
nLpl..*ay tuO,"t.jenie prawdy grozi kara

l§,.ł,l

§ 1

Kodeksu karnego za podanie
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