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oŚwlADczENlE MAJATKowE
Radn€go gminy

żr-

,,

(., z-.^ 6'

or"n

..'.'''

/

d

'/ '/ o /^] A)
/l Q'.'4. ę( Ó

/'

ni a''' 17''

Uwaga:
.//
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Zgodnego z prawdą' starannego izupełnego
wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać
''1Ę
dotvczy".
3. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników
majątkowych, dochodów i zobowiąZań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspó|nością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iZa granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyt€lności pieniężne.
ó. w częściA oświadczeniaZawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego_oiwias)czeryie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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( mlejscę zatludnięnia, stanowisko lub funkcja)
/
po zapoznaniu się Z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o saInorządzie gminnym ( Dz. U' z20l7r. poz'
1875), zgodnie Z ań. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam wchodzące w skład małżęńSkięj wspólności
majątkowej Iub Stanowiące mój majątek odrębny:
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pienięzne:
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4. lnnę nięruchomości:
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III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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udziały te Stanowią pakiet większy niz l0 % udziałów w spółce:''.'''''.............'-

Z tęgo Ąłufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:....'........
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Z lego r\łulu osiągnąlem
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ubieg[ m dochód w rł1sokości:.........''''

lv.
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
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akcję te stanowią pakiet większy niż l0% akcji w spółce:'.............................

Z tego qłułuosiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w rłysokośct:
2. Posiadam akcje w innych spółkach

handlorłych naleŹy podać liczbę i emitenta akcji:...'.......''....''.''............'.'

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączentem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od
skalbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytodalnęgo, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku mętlopolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
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vI.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą

(

nale:i podać formę prawną i przedmiot działainości):............

Z tęgo Ąłułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości:'_''.'.......
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lubjestem przedstawicieleJn, pełnom9cnikiem takiej dziala]ności
przedmiot ozrołalnoscl):......'....f.ć".:;...<.<Ę.ź4r2oe'<1/..
(należy
podać lorTnę
prawną i1plzęomtot
działalności):......'*z €..cńęźr'."ę'-z
lezy podac
formę plawną
_

osobiście-.............
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wspólnie z inn}łni osobami''''''
Z tego rFulu os iągnąłemt ęłam l rł roku ubiegĘm dochód w wysokości''''''''''....
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estem członkiem

ra

dy ladzorczej ( od kiedy)

:

-jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych na]eŻy
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyzej 10 000 złoffch, w tym Zaciągnięte kedyy i poĄczki oraz warunki,
najakich Zostały udzielone' (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):............

