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oSwlADczENlE MAJĄTKowE

Radnego gminy

L u aga:
l. osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

rł'1'pełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać ig

dotyczv".
3' Osoba skladająca oświadczenie obowiąZana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkołvych, dochodó$'i ZobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
lr'spólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkorł'ym dotyczy majątku łv kraju i za granicą.
5' Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równi€ź wierzytelności pieniężne.
6' w części A ośM,iadczenia Zarvarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawn€ dotyczące

adresu Zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położęnia nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustaw)'Z dnia 8 marca l990r' o samorządzie gnlinn!'|n ( DZ. U. z20l7r' poz.
1875)' Zgodnie Z afl. 24h tej uStawy oświadczaln. że posiadam rł,chodzące w skład małŹeńskiej wspólności
majatkowęj lub stanowiące mój majątek odrębny;
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II I.

l. Posiadam udziały W Spółkach handlowych z udziałem gninnych osób prawnych Iub przedsiebiorcórł'.

w któryclr uczes,lnięZą takie osob.Y naleŹ)r podać liczbę i enlitenta udziałólł:
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IV.

l' Posiadanl akcje w spółkach handlowych z udziaIem gninn)'ctr osób pm\Ą,n}'ch lub przedsiębiorcórv. lv których

2. Posiadarn akc.je w innych spółkach handlorv)'ch nalęŹy podać liczbę iemitenta akcjj:'.',łłł.'''.

Nabyłem (arn).( nabył mój małżonek. z rvyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego nrajątku. odrębnego) od

Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prau,nej. jędnostek samorządu terytolialnęgo. ich związLou'
komunalnej osoby prawnej lub związku rnetropoJitalnego następujące mienie. k-tore' pod lęga lo zb1ciu u drodze

prlęlargu-naIęż}podacopislnieniaidatenab1cia.odloPo:''''''/'/,Ż-'r'''''-''('/'0Lt'y''(..ł,a1
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l ' Prowadzę działalność gospodarczą ( nalezy podać fome prawną i przedrniot działalno sct),. /.}.łt {'...''.

2' lalządŻam dzialalnościa gospodarcua lub.jestetn przedstarricielem. p9 no,lnocn ilieln lakięi dzialalno.ci

tnalezy podac fortne prawna i przeplniot dzialatnośc il: ' ' ' ' '.1l1'|(''''--'-{.-ć0/'l/''r-t' 
a"l
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VIII.

Inne dochody osiąganę Z tytulu Zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych Z kaŻd-ęBo tyg]łu'(
współma lzonka ):.... uź.CŁat '. ?,.'. V 

nłł., ręt..ty., ł. {:',. (|... łę...K

Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżej l0 000^łł0tych (w plzypadku pojazdów mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyŻęj l0 000 Złotych' w tym Zaciągnięte kred}'ty i pozyczki olaz walunki,
najakich zostĄ udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem' w jakiej


