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)ćZóR
ośwlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest do rgodneBo 2 prawdą starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. )eźell poszcrególne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpisać
4!g!g!q[.
3. osoba składająca oświadczenleobowlązana Jest określić pnynaleźnośćposzcze8ólnych składników
majątkowych, dochodów l zobowtązań do majątku odrębnego i maJątku objętego maHeńską wspólnośclą
majątkową.
4. oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju ! za granicą'
5. oświadczenle o stanle marątkowvm obejmuJe równleź wienytelnośclpieniężne.
6' W częśclA oświadczenia zawarte są lnformac|e jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamleszłanla skladającego ośwladczenie oraz miejsca położenianieruchomości.
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lmiejsc€ zatrudnienia, stenowiśko lUb fUnkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor2ądzie gminnym (Dz. U. z2oL7 r.
poz' 1875}, zgodnie z art. 24h tej Ustawy ośwladczam, źe posladam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

.'.l5l.'..qł,*..t.}Ą......

_ środkipieniężne zgromadzone w walucie
obcej: ...'.'.'..|Yi'?..

- papiery wartościowe' ......!}i?r...
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Ze zmiallą lvprorvadzoną pacz $ l pkt l rozporządzel'liaPrezesa Rady Ministrów z dlia 28 czenvca2}l7 r. zmieniającego rczporządzenie w spiiwie okrćśIćniawzorów'formularzy oświadczeń majątkowyćh radnego gniny' wÓjĘ zastę|Jcy wójta, sekl.etarza
lminy.
skarbnika grniny. kierorvrrika jednostki organizacyjnej gminy' osoby zarządza1ącej i członka olganu zarządzającego gminną osobą
pratvną oraz osoby rvydającej dec1,zje adnrinistracyjne rv imieniu
ta (Dz. U. poz' t298). które weszło rv Ęciezdniem l lipca
101'l r.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
osoby 1należy podać liczbę i emitenta udziałów:

::::L::::::::::i:::-'"

udziały te stanowią pakiet większy niŻ Lo% udziałów w spółce;
Z tego t]^ułu

osiągnąłem(ęłam)w roku ubieglym dochód

2. Posiadam udziafy w

spółkach handlowych

W

...

wyso

- należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ubiegtym dochód w wysokości:

tv
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie
należy podać liczbę
emitenta akcji:

osoby

2. Posiadam akcje w in

Z tego

handlowych

i

- należy podać liczbę i emitenta

tytułu osiągnqłcm ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

akcji;
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1. Prowadzę działalność

podarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście...'.'.
- wspólnie

z innymi osobami

..

óil;il;;;ilł;';;il
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z,"B;
biegłym przych ód i d".h Jj';';;;;;:;;;..'ffi ...dffiłłĄ...
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lu b jestem przedstawi ciel em peJnomocni kiem takiej dzia'łal n Jści
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.....

*.... .Nt*t

-

osobiście'....'....'fMfŁ..

- wspólnie
Z tego

z innymi osobami

'

. _lf'tŁ

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....lft\Ł'...

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ....tfsŁ...'

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy): ........Fń\Ł..'

S*^t

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): '...,...losŁ....
- jestem członkiem kom isji rewizyjnej (od kiedy}; .......tY$Ł...'
Z

tego Ętułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości; .'.'....lh}t.

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudn ienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot

....ł).-..

....r)....trł^}D"

z

tytułu;
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Składniki mienia ruchomego o wartościpowYżej 10 ooo złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 0oo złotych, w Ęm zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielonę (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości): ......
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częśĆs
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie, ..
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Pouryższe oświadczenie skladam świadomy(a}, iź na podstawie art. 233
5 1 Kodeku karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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