ý:

(miejscowość)

OSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubľyki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,
naleĘ wpisać .'nie dotvczv''.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określićprrynależność
poszczególnych skladnikĺórv majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnoścĺąmajątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkorvym dotyczy majątku w kľaju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
nĺejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca
położenia nieľuchomości.
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko
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kcja)

z dnia.8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam

po ZapozÍIaniu się z pľzepisaĺrti ustawy

(Dz. U. z 2017 Í. poz. 1875),
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

..

t

- śľodkipieniężne zgĺomadzone w walucie obcej

'T'Y'Č'Ż

- papiery wäľtościowe:....
.... na kwotę
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3. Gospodarstwo rolne:

V.

Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaIeŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terýoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby pľawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze pľzetargu - naleŻy podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

vI.

gospodaľczą (należy p
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- wspólnie z innymi osobami ...

2. Zaruądzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem

pełnomocnikiem

takiej działalności(naleŻy podać formę prawną i pľzedmiot działalności)

- osobiścię
- wspólnie z

I

innymi osobami

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
-

M

łr

Dcrr ? cZr

jestem członkiem zarządu (od kiedy)

-jestem członkiem raďy nadzorczej (od kiedy)
-

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy)

Ztego týufu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z týlůu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego týułu : ................
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rodzaj gospo daľstwa: .Z.\t ľ1t14
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o war1ości: ........
ĺodzaj zabudowy:
'z(
týuł prawny
(ęłam) w ľoku u
4. Inne

nieľuchomości:6ą

powieľzchnia:
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o wartości: ....

týuł prawny:
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1. Posiadam uďziały w spółkach handlowych z uďziałem gminnych osób pľawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby - ĺaleŻypodać liczbę i emitenta
udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I0 oÁ udziałőw w spółce

Ztego týułu osĘgnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........'....

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
udziałów

-

naleŻy podaó liczbę

i

emitenta

CZ

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

IV.
1. Posiadam akcje

spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców' w których uczestniczątakie osoby _ na\eŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

w

akcje te stanowią pakiet większy niŻ L0 Yo akcji w spółce:

..

sc1
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w
Z:(,
.!.t..
2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych-na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym

IX.

Składniki mienia ľuchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji): ........

O\{

Lr^Ą

l

...r*

ó\9

ri;

'(
t

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyŻej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzenięm. w j akiej wysokości) : ............
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawíe art.233 $ l Kodeksu kaľnego
za podarue nieprawdy lub zataj enie pľawdy grozĺ karapozbawienia wolności.

(miejscowość,data)

(podpis)

