oŚwnoczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego
wypełnienia każdej z rubryk.

z

prawdą, starannego izupełnego

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisac ..nie
dotyczy".
3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczegó|nych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odręonego i mä;ątłuobjętego
małżeńską
wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytetnościpieniężne.

6' W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczeniéoraz miejsca położenla nieruchomości.

czĘŚc A

*

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

I

urodzony(a)

(miejsce

po zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U' z 2017 r.
poz' 1875), zgodnie z aĺI. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspllnoŚci
majątkowej lub stanowiące mlj majątek odrębny:
I.

Zasoby pienĺęzne:

_

-

Środki pieniężne zgromadzo

Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartoŚciowe:

na kwotę:

1. Dom o powierzchni

m 2, o wartoŚci

tytuł prawny:

O www.signform.pl Sp. z o.o , producent aktywnych formularzy, e-mail:
biuro@signform.pl

V6

m 2, o wartości
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, powierzchnia

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychÓd i dochld w wysokoŚci

n ieruchomości

bo

Ur

nia:

ĺln-

Ł

Lo
o wartoŚci

ill

1. Posiadam udziały w spÓłkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw, w
nalezy podać liczbę i emitenta udziałÓw:
rych uczestniczą takie osoby

_

,rĄcs

/,t.,,

ktl-

w^,

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udzĺałiww spÓłce
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochld w wysokoŚci:
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach

h

h

_

należy podaó liczbę i emitenta udziałiw

U-L
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochid w wysokoŚci:

IV

z udziałem gminnych osÓb prawnych lub pzedsiębiorcÓw, w ktlpodai
liczbę i emitenta akcji:
nalezy

1. Posiadam akcje w spÓłkach handlowych

rych uczestniczą takie osoby

-
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W roku ubiegłym

dochld w wysokoŚci:

oő
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w innych spÓłkach handlowych

_

nalezy pod

...t.,!!,,,,t,,,,.,,tt!,,,r,,,,i,,..,t,,,,,t.,,...

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

,(}Ł

liczbę ĺ emitenta akcji

rv"t cł,-'l

dochid w wysokoŚci

Nabyłem(am) (nabył mÓj małŻonek, zwyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, ĺnnej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorĺalnego, ich zwĺązkiw, komunalnej osoby

prawnej lub

zwiąku metropolitalnego następujące mienie, ktlre podlegało zbyciu w drodze pzetargu nalezy podac
-

kę'

VI
1. Prowadzę działalnośÓ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci)

_

osobiście

_

wspÓlnie z innymi

Ł

osobami

IuŁ

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w

Ód i

^

dochld w

2. Zaządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
lezy podai Íormę prawną i przedmiot działalnoścĺ):

,4.c<.- &-

_

osobiŚcie

_

wspÓlnie z innymi osobami

:,

ę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoścĺ

vil
W splłkach handlowych (nazwa, siedziba spÓłki)

-

(-2€-

jestem członkiem zaządu (od kiedy)

L-ć

rĺe'łłl

'i1eł

i (na-

członkiem rady nadzorczej (od

-

kiedy):

L

jestem członkiem komisj

ą2
VIII

lnne dochody osiągane z tytułu zatrud nienia lub innej działalnoŚ ci zarobkowej
uzyskiwanych z każdego ýtułu:
ĺ€/

,?

l Ł77

C7

240

z podaniem

kwot

/ą

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdiw
mechanicznych nalezy
podać markę, model i rok produkcji):

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyŻej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte
kredyty i poŻyczkioraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakĺm zdazeniem,
w jakiej wysokoŚci):
/Y
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a),
iŻ napodstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolnoŚci'
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(miejscowość,data)
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