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oŚwIADczENIE MAJĄTKowE
Radnego gminY

Urzad l'loie!odzki
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Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenieobowiąZana jest do zgodnego z prarvdą' starannego iZupełnego
ł}ypełnienia każdej z rubryk.
Ż. Jiie|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŹy wpisać !.!L!9
dotvczy".
:. osol".łraoa;ąca oświadczeni€ obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladnikórł
majątkowych' dochodórł izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadcZ€nie o stanie majątkowym obejmuje również Wierzytelności pieniężne'
6. W części A oświadczeniaza}Yarte są informacje jałvne' w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości'

i nazwisko oraz nazrvisko rodofć)'/
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miejsce zatrfóńie"niu. .*ńg'd;.to iub fuŃcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 ]nalca l990r. o samorządzie gminnym ( Dz. u. z201'7r' poz'
i 8lsj, zgodn]e z art' 24h tej ustawy oświadcz2m, Że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspóIności
(

majątkorvej ]ub stanowjącę mój majątek odrębny:
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środkipieniężne zgtomadzone w rł alucie polskiej:.''......'
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4' ]nne nieruchomości:
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w innych spółkach handlowych na]eŻy
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gninnych osób prawn1'ch 1ub przedsiębiorcóli . u' k1órych
Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem
j
uczesniczą tatie osoby _ na]eŻy podac liczbę elnitenta akcj"
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Z tego t}tułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubieg\'llt
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Nabyłem (am),( nabył mój małżonek'
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'prawnej
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państwowej
' jednostek samorządu tęrytorialnęgo'
':**::,:;T)^::
innej
Skarbu PańStwa'
zbyciu rv drodze
podlegało
które
mienie,
następujące
mełopolitalnego
związku
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lub
osoby
komunalnej
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VII
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba,

_jestem członkiem rady rndzorczej ( od kiędy): .'................'''...../?:..€''.''..r.::.Z-iŻ:.!:ź''''':'
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jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?: ....'.....'...'...'........./.'.1.ź.....,:..':f..Ż.'.:.=.ł./.'.
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lnne dochody osiąganę Z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŹdego ąĄułu ( oraz dochody
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IX.
Składniki mienia ruchomęgo o wartościpowyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
podać markę, model i rok produkcji):...'.....'' ' ' ' '...
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ZobowiąZania pieniężne o wartościpo\łYżej10 000 Złotych, w tym Zaciągniętę bed)'ty i
najakich zostały udzie1one, (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, wjakiej
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połczki oraz
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