
tl' '- L-.ł' fL\Vl

oŚWnDczENtE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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Uwaga:

{' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdqn sĘrannego i zupetnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znaidują rr konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać
'.nie doĘtczy'.'

3' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana iest okreś|ić przynależność poszczegótnych
sk.ladnjków majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majqtku oĘętógo
małżeńską wspólnością maiqtkową.

4. oświadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majątku w kĘu i za granicą.
5. oświadczenie o stanie rnaiątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia ząulańe są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca 
- 

połóżenia
nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

(miejsce zalrudnienia, sianowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz' U' z2013r. poz'
594 z pÓin. zm. ) zgodnie z ań' 24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład mafŻeńskiej
wspólnoŚci majątkowej |ub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

u
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- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej:

- papiery wartoŚciowe:

na kwotę

tytuł prawny:'..''.'''.'.....'. . "u'.1,A'.c''. -.
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Ztego Ętułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochód w wysokoŚci: ..''...!4..ł{-z1

|il.

1' Posiadam udziały w spÓłkach hand|owych z udziańem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: ....'{4w.ś
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Ztego $tułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochÓd w wysokości: .'....''.'.'''.'
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2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - na|eŻy podaĆ liczbę i emitenta akcji:
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubieg{m dochÓd w wysokoŚci: ..........".....

V.

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majqtku odrębnego) od

Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ichruiązków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egap zbvciu w drodze pzetargu - naleiy podac

opis mienia idatę nabycia, od kogo: ,..........,.,,.l*;t,.....'.Ql.p:|:jr/z.'|...J//

vt.

1. Prowadzę działalnoŚÓ gospodarczą(na|eŻy pgdar formę prawną i przedmiot działa|noŚci): .........'..........

- osobiście

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd idochÓd w wysokości: ........".'."...

2' Zauądzam działa|nościq gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności
(na|eży podaĆ formę prawną i przedmiot działa|ności):. ..-....'..-..... T...'il.,.",...,...

.. ....t.A.y

- wspolnie z innymi osobami

- wspolnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci: '.'.."........'.

vil.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. jestem cz.łonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg,lym dochod w wysokości: .'..'...''.'.'.
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vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działa|noŚci zarobkowej |ubzajęÓ, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:
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x.

Zobowiązania pienięŹne o wartoŚci po@ą 1o'ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz

']*]o. ]"]::"'.1"*::::'."":::,ł":;"":;WW'#:.,:":*^zdarzeniem, 
wjakiejwysokości): '...''.
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Powyisze oświaddzenie składam świadomy|a), iŻ'na.podstawie ań,233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy |ub zaĘenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci'
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