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ośwnoczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy
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Uwaga:

{' Osoba 9kĘdajqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego
wypełnienia każdei z rubryk'

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym pnzypadku zastosowanian należy wpisaĆ..nie doĘlcry'.'
3. osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest okreśtić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań da majątku odrębnego i ma;ątxu dojętógo
małżeńską wspó|nością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|nóści pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części-e ziś informacje niejawnedoĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca. potóżenia

nieruchomości.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
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(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia B marca 1990 r' o samoządzie gminnym (Dz. U. z2013r. poz
594 z' pÓż1. zm. ) zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wórlooz{ce w skład mazenśkiej
wspÓ|noŚci majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a),
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2, Posiadam



Ztego Ą1tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doc

V.

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

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytoria|neg o, ich zrttiązkÓw tub od

komuna|nej osoby prawnej następujące mienie, ktÓre pod|egało zbyciu w drodze przetargu . naleŻy podać
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1. Prowadzę działa|noŚć gospodarczą (nalezy podaĆJorr4ę prawną i przedmiot działa|ności): .........'...'......\. r"'\l
......*.vL...... CX:*t.:tr!............
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- wspÓ|nie z innymi osobami '.....'''....''..'''} 
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd idochÓd w wisokoŚci: .........'......

2. Zarządzam działa|nością gospodarczą lub jestem pzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności

...\.t'-"..(..... .'5U

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wY,sokoŚci:

vil.
W społkach hand|owych (nazwa, siedziba społki):
- jestem członkiem zarządu (od kiedy). ...'..'.'.'''..'.'..,..'...'.....W.!'L.'.''.
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ''.....\Ą...\Ł .*



a

vilt.

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem kwot
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Zobowiązania pienięŹne o wartości powfe! 1o'0o0 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pofyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): '......
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Powyzsze.tświadczenie silaoań Świadomy(a), ii na podstawie art' 233 $ 1 Kodeksu kamego za podanie
nieprawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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