O~WIADCZENIE
MAlhTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba skladajqca odwiaduenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda starannego i
zupdnego wypdnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieii poszueg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisat
,,nie dotyuy".
3. Osoba skladajqca otwiadczenie obowiqzana jest okretlii pnynaleinodt poszczeg6inych
rkiadnikbw majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrebnego i majqtku objetego
matieriskq wsp6lnotciq majqtkowq.
4. Otwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy m a j ~ t k u
w kraju i za granicq.
5. Ofwladczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnodci pieniqine.
6. W czedci A olwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czelci B rat informacje niejawne
dotycqce adresu zamieszkanla skiadajacego otwiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomodci.

uef6 A

.........

Ja, niiej podpisany(a),

.............................. ..w

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

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

................................................................................................................................................................................. ,
(miejxezatrudnienia, stanowisko iub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy ofwiadczam, i e posiadam wchodzqce w sklad maiiehskiej
wsp6inoici majatkowej iub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
1.

Zasoby pieniqine:

- frodki pieniqine zgromadzone w waiucie polskiej: ...................
/r ......................................................
fLfl

- frodki pieniqine zgromadzone w waiucie obcej: .........&./..<..........

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

II.
1.Dom o powierzchni:

m2, o wartofci:
,,

/'

tytui prawny: ...k2@&....4 . ~ 7 . .....
2~
2. Mieszkanieo powierzchni: ................... m2, o wartofci:
tytui prawny:

......

....

.......&L.; ........dl..&
..............

A4

..................................&II.,L. ...........

.dy

P7

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

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw
o wartoici: .......................

......

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

......

rodzaj zabudo
tytui prawny:

.....

......

........
9

/

&.$$

I tego tytulu o~ipgn~tem(~iam]
w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokoki: d6.L...

Y

o wartoki:

........................
tytui prawny: .................

.....

111.
1. Posiadam udziaiy w spblkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych tub

przedsicbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby

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

i emitenta udziat6w:

......

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

udzialy te stanowi? pakiet wigkszy n i i 10%

Z tego tytulu osiqgnqiem(giamJw roku ubiegiym doch6d w wysokoici: ....

2. Posiadam udziaty w innych sp6ikach handlowych

-

....

liczbc i emitenta udziaWw: ..........

..........

.........................................................................................
Z tego tytuiu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym

.....

..........

.......

IV.
1.Posiadarn akcje w spblkach handlowych z udzialern gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorcdw,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbq i
/ 1
...........................................................................................

'J.

? i.......

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10%akcji w sp6lce: ..&?

......................
,

Z tego tytulu osiqgnqtern(qtarn) w roku ubiegtyrn dochbd w wysokofci: .....&L.L

.....

iernitenta akcji: ...................

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

.................................................................A?.!.
..k.......

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

Z tego tytutu osiqgnqtern(~1arn)w roku u b i e g v

................................................................... flL..L..............

v.
Nabylern(arn) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mlenia pnynaleinego do jego rnajqtku
odrgbnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpujqce
rnienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetapu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od
kogo:

.................................................. ........6

//..& ....-42s/....................................................................
/

VI.
1.Prowadze dziatalnoft gospodarczq (naleiy

dzlatalnofci): ..............

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

- osobifcie ......................................................

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

- wspblnie z innymi osobarni

.................................
.............................................................................
...&L.L.......

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

dzialalnofci (naleiy podat form? prawnq i przedrniot dziatalnoici): .......&

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

- osobifcie.......................................................
-wsp6lnie z innyrni osobarni

.[A

.........

...

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

.....
I
.................................................

- jestern cztonkiern zarzgdu (od kiedy): ............

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

..........

- jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy): ...........a/...
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........A L ........
~

.........................
/

!i tego tytutu osi~gn~lem(g1arn)
w roku ubiegtyrn dochad r wysokoti:

..&.. L......

lnne dochody osiggane z tytulu
avych z katdego

......

...........

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

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartotci

P"... ........

mecha iczny&nalety p

f l

/

.t........
' QL/'z.

at markc, model i rok

4 & ~ G Z L .......
.~

Zobowigzania pienigine o wartofci powyiej 10 000 ztotych, w tyrn zaciggniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w

w jakiej wysokofci):

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

PowyZsze oiwiadczenie skiadam fwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy -lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

(mie~scowoif,data)

