oŚwl ĄDcZEN lE MAJĄTKowE
Radnego

gmiur

CLt( ttt''(c-I

).

'a"" 2'-'

ll

"ll'

I
,L,j! t
1"

'

Linaga:
t
l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i zupelnego
u 1pełnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują }ł konkretnym przypadku Zastoso}vania, należy wpisać,.4Ę
dotł'czv''.
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależnoŚć poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równicż wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia za}yarte są informacje jalvne, w czqści B zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenię oraz miejsca polożenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisarn i usta!v), Z dnia 8 nlarca ] 990r. o samorządzie gm innym ( Dz. U ' z 2017 r ' poz.
l875)' zgodnie Z art. 24h tęj ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład małŻeńskiej wspólności
majątkowej Iub Stanowiącę mój lnajątek odrębny:
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l' Posiadam udzialy

W Spółkach

handlowych z udziałenr gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

u którvch uczeltniczą takie osoby naleŻy podać liczbę i emitenta udziałó\\':
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udziały te Stanowią pakiet większy niŹ l0 % udziałów w spółce:""""'' ''''""' "'"' '"
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Z tego tytułu oSiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:"""""'""

2.PosiadamudziaływinnychspółkacbhandlowychnaleŻypodaćliczbęiemitentaudziałów:..
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Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokośct:""""'''"'"'
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w których
Posiadan akcje w spółkach handlow;'ch z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców'

uc7estnic/ą tękie

ofob)

naleŻ) podac liczbe i elnitenta akcji;

t)

I

akcję te stanowią pakiet większy niz l0% akcji w spółce:

Ż ręgo t}'tulu osiagnąłem

{

ełam l w roku ubiegĘm dochód w tl;sokości;""'"''''''

Z tego ryulu osiagnałem t ełatn lrł roku ubieg\m dochód w wysokości:""'''''''""""""""

od
Nabyłem (am),( nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do.iego majątku, odrębn€go)
Jch.
związków'
jednostek
teĄĄorialnęgo'
samolządu
prawnej,
skaibu Państwa. innej państwowej osoby
rł drodze
komunalnej o.ob1 p.a*nej lub zwia)ku meiropo lita lnego na5lęfujace 1ie^n |e k19r9 podlegalo zbyciu

przęlargu nalezi podać opis mienia i dale nab1cia. od togo:"lll'|''"'vy'' r' ry
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VI.

l' Prowadzę działalnośćgospodarczą

(

naleŻy podać formę prawną i przedmiot działalności):..lL&..€ '.

- osobiścię' '. '.' ''........
-

wspólnie z innymi osobami''''''''''''...

Z tęgo t}'tułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłyll dochód w wysokości:"""""'''"'
lub jestern przedstag icie
przedlniot
dzialalnoscil:'''''{'tł!"'Ś]
prarnną
i
rnależ1 podać lonne

2. lar ządzam działaInoicią gospodarczą

ikiem takiej działalności
k,!.L4..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości'''''''''""""
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- jestem czlonkiem zarządu
-
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od kiedy?:.............'''''''
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jestem czlonkiem radl nadzorczej ( od Uedy):

-jestem członklem komisji reu iryjnej ( od kiedy?:
Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoścl:''''

VIII.
Inne dochody osiąganę Z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
uzvskiwanvch 7 każdepo t\lulu ( oraz dochodv
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x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżęj 10 000 Złotych, w tym Zaciągnięte ked}'ty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostĄ udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wvsokości):'''''''''''''''''''''' ^'''' l
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Składniki mienia ruchomego o waności Bgwyżej,l0 0q0 zlot1ch (rłpr45padku pojązdów mechanicln)ch należy
Ł.0'a(*'''..
podać marke. model i rok prod&cjil:'.'-(!Q,Ąu(4.' /'''''''
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