ośWtADczENl E MAJĄTKoWE
radnego Bminy

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i zupełnego

wypełnienia
każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym prrypadku zastosowania, naleĘ wpisać
ttnie dotvczvtt.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićpľrynależnośćposzczególnych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkorľym doĘcry majątku rv kraju i za gľanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównĺeżwierrytelności pĺeniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częścĺB zaśinfoľmacje niejawne
doĘczące
adľesu
zamieszkania skladającego oświadczenie oľaz miejsca położenia nieľuchomości.
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Ja, niŻď1 podpisany(
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nazlvisko oraz nazrvisko rodorve)

ł

stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoĺządzie gminnym (Dz. U. z 2Ol'7 r.
poz. 7875), zgodnie z art' 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadarn wchodzące w skład małzeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej

_ środkipienięŻne zgromadzone w walucie obcej: ...............
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l elĺlltenta udziałów:
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l. Posiadam akcje w spółkach
handlowych z udzialem gminnych
których
uczestniczą

takie

osoby

naleŻy

osób pľawnych
podać
liczbę

rc.

akcje te stanowią pakiet większy
niŻ l0%o akcji w spółce:

Z tego
2.

ty,tułu osiągnąłem(ęłam
) w roku ubiegłym dochód w wysokości

Posíadam akcje w innych

Z tego tytułu osiągnąłem(

emitenta akcji:

lub pľzedsięb ioľców'

r

emitenta

akcji:

N abyłen alTl ) (nabył rTlOJ małŻonek. z wylączerl e ITI lTl nta przynaleŹlrego do ego maJ ątkLr o dľębnego)
osoby pľawneJ' jednostek samo rządu teryto ľialnego. ich
od s karbu P an stwa, lnneJ państwowej
rwiękőw kom unalnej osoby pľawneJ u b zwl ązkrl metropol ital nego następ ru ąc mlen l€, któľe podlegało
zbyci u drodze przetargu naleĄ podać oprs mlel]1 a datę nabyc a) od kogo
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l. Prowadzę działalnośćgospodaľczą (na\eĄ podać formę pľawną i przedmiot działalności)
e-

-

wspólnie z innymi osobami

Z tego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości
2' Zarządzaln działalnościągospodaľczą lub jestern przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(naleĄ podać foľmę pľawną i pľzedmiot działalności

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
_ jestem członkiem zarządu(od kiedy)

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
VIII.
Inne dochody osiągane
kwot uzyskiw
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týułu zaÍrudnienia
ch z każdego tytułu:

lub innej działalnościzaľobkowej lub
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Zobowięania pienięzne
wal1ości povĺyŻej 10 000 złotycll,
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poŻyczki oraz

'ä"".',r',ňä"iJ;uo,.; wysokości):

cZĘSc B

PowyŻsze oświadczenieskładam świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233
$ 1 Kodeksu kaľnego za podanie
nieprawdy lub zataj en ie prawdy gr ozi kara pozbawienia wo lności.

(podpis)

