
oswIADCZENIE NIAJĄTKoWE
Radnego gminy

Urvaga:
I. osoba skladająca oślviadczenie oborviązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nal€ży wpisać 

'jdqdotyczy".
3' Osoba skladająca ośłviadczenie obolviązana jest określić przynależność poszczegóInych skladnikórv

majątkolvych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Ośrviadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku rv kraju i za granicą'
5. Ośrviadczenie o stanie majątkowym obejmuje rórvnież łvierzytelności pieniężne.
6' W części A ośłviadczenia zarvarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego oślviadcz€nie oraz mieisca położenia nieruchomości.

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z pŹepisami usta\ły Z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym ( Dz. IJ. z20I1r. poz.
l875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności
rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone lv walucie polskiej:''''..'....' ' N.|tr..w. r ':'!'!'Z'.!L

- środki pieniężne zg,o-udzon. nu .vulu.j;;;;;j'''.''.......''...'. 
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3. Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytufu osiągnąlem (ęłam) w roku,'hiPofum ńzychód i dochód w wysokości:...'.'' '''lY' ]'{.*...'-P(ll..lć
4. Inne nieruchomości:
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l. Posiadam udziały rv spółkach handiowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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udziałytestanowiąput i.t*ięt'yniz'i0;;;;;i;ij;;;;;il;, '''''''''NJ.lE baL'iL7-.ą
Z tego tyfułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w 

'"y."k"ś.i'...'..rir'l'E.....}oi%'7-ł.
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1' Posiadam akcje w spółkach handloi.lrych z udzialem gmirurych osób prawnych lub przedsiębiorców, lv których
uczestniczą takię osoby _ należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcjeteSlanowiąpatiet*ięts'yniziół""r..ii*rpJł..... .'..'......N-lE.'5Ó'I-qĆŻ?'
Z tęgo tytuhl osiągnąłem ( ętam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

'lJ'l'ę' ..bo!"{,}ł
Z tego t}tułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:'''.''''.'.....'''''.'''
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokośr

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dziataloości
(należy podać lormę prawną i przedmiot działalności1''''..''....''........

-osobiście.....'..''''.. '..plE }r'.or7L7,ł
- wspólnie z inrrymi osobami.'.'..''....'.tu.t|;''...:P:0 I "l LZq

Z tęgo t}tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości....''.'''....V.lła ' .boY:t cL-|
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Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączenlen mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa' innej państr.vowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter1Ąoria]nego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związL:u metropolitalnęgo następującę mienie, którę podlegało zbyciu w drodze



/
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- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy): . ' '. '.. '...
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vIII.

Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

uzyskirvanych z każdego tytułu ( oraz dochody
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 000 złoĘch (w przypadku pojazdór.v mechanicznych należy

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz waruŃi,
najakich zostały udzielone' (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
łysokości):'.'''....'..
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