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oŚwtłoczoNlt MAJĄTKowE
Radnego gminv

Urvaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i zupełnego

wypelni€nia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególn€ rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać,,gĘ

dotvczv".
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okr€ślić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stani€ majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B Zaś informacje niejawne dotyczące

adresu Zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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( mięjsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z20l7r' poz.

l875)' zgodnię Z ań. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodZące w Skład małżeńskiej wspólności
Inajątkowej Iub stanowiące mój majatek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne: { oec
- srodki pienięŻne zgromadzone w walucie pol.kiej:'''''''''.''.'........'..1'''
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l. Posiadam udziały w spółkacb handJowych z udzjałęm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'
w których uczestnicZą takie oSoby - naJeży podać liczbę iemitenta udziałów:

udział} te stanowią pakiet większy niŹ l0 % udziałów w spółce;..'''..'.''.'

Z lęgo ryulu 05iagnąlem lelam l \ł roku ubiegĘ m dochód \ł w) solości ''''' ..

2' Posiadam udziały w innych spółkach handlowych należy podać liczbe iemitenta udziałów:

I\'.

l' Posiadam akcje u, spółkach handlowycb z udzialem gnlinnych osób prarł'nych Iub przedsiębiorców, \ł, których
uczęStniczą takie osoby _ należy podać Jiczbę i emitenta akcji:

Z tego t}tułu osiągnąłen ( ęłam ) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości;...''''.''''....''...........

2. Po'iadaln akc'je rł innych 5połkach handlou\ch należl podac liczbe i ernitenta akc';i:''''''

Nabyłem (am),( nabył rrój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku. odrębnego) od
skarbu Państwa, innej pańStwowej osoby prawnej' jednostek samorządu telytolialnego, ich związków,
komunalnej osoby plawnej lub związku metlopolitalnego następu.iące mienje, które podJegało zbyciu rv drodze
prZętargu należ] podac opis mienia idate nabycia. od Logo:'...............'

2. Zarządzan dz|ałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie]em' pełnomocnikiem takiej działalności
(naleŻt poJac fonnę prarłna i przedmiot działalności'1:'''''''...

- o5obiścię''''''''''''''
- wspólnie Z innymi osobami.'''.'.'' ' ' '....

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc1.
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YJIrpołLu.ł' handlowych ( nazwa' siedziba, rpólk ,..........11 l(( 9tr, ..? ..o.,a.. .

VIII.

Inne dochody osiągane z tytulu Zatrudnienia ]ub innej działalności zarobkowej lub Zajęć' Z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŻdego fytufu ( oraz dochody
wsnółmalzonka }:. -. -
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wańościci Do\ł\Żei l0 000 złohch (w orzvoadku ooiazdów
1:l ł7's^n,'ąL' ''.ł.':'?''h.e''-J ę3ł , l
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Zobowiązania pieniężnę o waltości powyżęj l0 000 Złotych' w tym Zaciągnięte ked},ty ipozyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone, (wobec kogo' w związku, zjakim zdarzeniem' w jakiej
wysokości):............


