
~SWIADUENIE MAI4TKOWE 

radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba skladajqca ofwiaduenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupelnego wypetnienla kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszueg6lne rubryki nle znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowanla, naleiy wpisat 

,,nle dotyuy". 
3. Osoba skladajga oiwiadczenie obowiqzana jest okreflit przynaleinoft poszueg6lnych 

sktadnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego 
matieliskq wsp6lnolclq majqtkowq. 

4. OJwiadaenie o stanie majqtkowym dotyuy mahtku w kraju i za graniq. 
5. Ofwiaduenie o stanie majptkowym obejmuje r6wniei wienytelnofci pienlgine. 
6. W u&i A ofwiaduenla zawarte sq lnformacje jawne, w u g k i  8 zaf informacje nlejawne 

dotyuqce adresu zamleszkania sktadajacego oiwiadczenie oraz rnlejsca potoienla 
nieruchomofci. , 

adt A 

Ja. niiei ~odoisanv(a).. ...... - .  . . . . .  
(imiona I ndbw~sko~ iz  nazwisko rodowe) 

urodzony(a) ............................. 

..... ....... ..... ....... ......... 

................................................................................................................................................................................. , 
(rniejsce zatrudnknia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonadzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzgce w sktad malieriskiej 
wsp6lnoici majqtkowej iub stanowiqce rn6j majqtek odrebny: 

1. 

Zasoby pienieine: 
- frodki pieniczne zgrornadzone w walucie polskiej: 

- jrodki pieniqine zgrornadzone w walucie obcej: ......... .... ...................... 



II. 

........ 1. Dom o powienchni: A'.$/.. m2, o wartoki: 

tytut 

2. Mieszkanie o powierzchni: ................... rn2, o wartosci: ..#L.L . ....... ......................... 
/ 

tytut prawny: ............................Ad... ........... ..................................................... 

3. Gospodarstwo rolne: 

..... 3&..f1/j4 ............. rodzaj gospodarstwa: 

o wartoki: ...... .............................................................. 

........................ rodzaj 

........................ .... ...... .... tytut prawny: 

Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: ................................ 

..................... ... 

....... .......... 

111. 

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczq podat liczbc i emitenta udzial6w: 

.................................................... ..... 
udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% udzial6w w sp6lce: .............................................................. 

L tego tytulu osIqgnqlem(gm) w roku ubieglym doch6d w wysokotti: ... 

......... 2. Posiadam udziaiy w innych sp6lkach handlowych - naieiy podat liczbq i emitenta udzial6w: 

...... .." .... "".."" "" 

Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ... ..... ... 








