
O$WIADCZENIE MAJ4TKOWE 

radnego gminy 

dni r. 

I Uwaga: 

1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 
zupetnego wypelnienia kaidej z rubryk. 

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat 
.nie dotyczy". 

3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilit pnynaleinoit poszueg6lnych 
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do rnajqtku odrebnego I majqtku objetego 
malleliskq wsp6lnoiciq rnajqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoici pienigine. 
6. W czgici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeici B zai informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomoici. 

cztf 6 A 
, . 

Ja, n~zej podpisany(a) , .. ..... .... ................ ......................................... 
/ 

(miejsce zatrudnienia, rtanowisko lub funkcjaj 

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, i e  posiadam wchodzace w sklad rnalieliskiej 
wspolnoici rnajqtkowej lub stanowiqce m6j rnajqtek odrebny: 

Zasoby pienigine: 
- irodki pienicine zgrornadzone w walucie polskiej: ....................................................... 

- irodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: ..... 



-. 
11. 

1. Dom o powierzchni. zF@ ........................ m2, o wartoici: 
i/ / ' /  

..... ...... tytut prawny: ~$/0..&.~2.< 

2. Mieszkanie o powierzchni: ................... ............. .... 

........................................................... ........................ tytul prawny: 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstw ......... 

o wartoici: ............. ...... 
r 

mdzaj zabudowy: 

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokoici: 

..................... powierzdni 

. ..... .... 

o wartoici: .............................. ... ...................................................................................................... 

111. 

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

przedsi~biorc6w, w kt6rych uczestnicza takie i emitenta udziaMw: 

............................................... 4 . .  ......................... 
udziah te itamwiq pakiet wiekszy nit 10% udzial6w w sp6lce: /1 ........... 

Z tego tytulu osiqgnqiem(elam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoici: .... 

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlow h - eiy podat liczbe i emitenta udziat6w: .......... 
C .......................... ...., 

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: 








