ośwIłoczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

A.....'...''..'......', dnia ...l*'.4ł'..Đ.4Í..... r.
(miejscowość)

Uwaga:

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania, należy
wpis ać ''nĺe dotvczv''.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów ĺ zobowiązań do majątku odrębnego ĺ majątku
objętego małżeńską wspĺílnościąmajątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kľaju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľĺiwnieżwĺeľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego ośwĺadczenieoraz miejsca
położenia nieruchomości.
1.

CZĘŚĆ

^
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

uľodzony(a) ....

4.Ą..íl9.3}

(miejsce

w

?-lp-b'

stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U. z
201 8ľ. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-

śľodkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:
..N!ý-..

- papieľy wartościowe:
........N].Ę. J..ę.7...

II.
o wartości:
..........h8'í.

2. Mieszkanie o powie rzcllni: ..r$lř.??ił ľ.Y m2, o wartości:

,ńi;;;;;

.'.hlL'ť:...

.C'2y............

3. Gospodaľstwo ľolne:

rodzaj gospodarstwa: ...í.Lr:.. t-?.l'
............ĺ!.+ęj.. cz:ł..
o wartości:
............'.'ť.l.ę1..z:.I y.ę.?.y.....................

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

týuł pľawny:
....... ď.t

r-.. 29}.ř.

9.?.y....

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
.....ďLę..

4. Inne nieruchomości:

o waľtości:

ĺ!.l-.:Ż..p. Y..(.(.:/..

týuł pľawny:
r{.ĺę,..22I.Y.c.?Í.

IIr.

l.Posiadam udziały w spółkach handlowych

z

udziałem gminnych osób prawnych lub

pľzedsiębiorców,
w których uczestniczątakie osoby _naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:
I{.ĺ".E:... Tł.*./..............

udziały te stanowią pakiet większy niŻ I}Youdziałów w spółce:
.'.ľ!.L.v.:.\Qn.

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

2. PÓsiadam udziały w innych spółkach handlowych

.u!i..... Tt

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytułu o siągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.

l.Posiadam akcje
przedsiębioľców'

w

w

spółkach handlowych

któľych uczestniczą takie

osoby

z

uďziałęm gminnych osób pľawnych lub

na|eŻy podać liczbę

i

emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I)y, akcji w spółce
.ĺY!.[.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:
ł!.|I..?qY.:.
w innych spółkach handlowych- naleŻy podaó liczbę i emitenta akcji
......ĺĺ.!.ę=..i2y....'...

2. Posiadam akcje

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

...'.'............(.'Ę.

Ś?.r...........'......

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻĺego do jego majątku
odľębnego)
od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terýoľialnego, ich
związkőw, komunalnej osoby prawnej |ub związku metropolitalnego następujące mienie, któľe
podlegało
zbyciu w drodze

vI.

Pľowadzę działa|nośćgospodarczą(na|eŻy podać formę prawną i pľzedmiot działalności):

1.

- osobiście

lł.r..

_ wspólnie z innymi osobami
..łĺlr..-.. ?t.y'.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychőď i dochód w wysokości:

2.Zaľządzam działalĺościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności(należy podaó formę prawną i

- osobiście

.tu.({..

przedmiot

qe.Y...

- wspólnie zinnymi osobami

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

vil.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

./y.!.Ę,..a

.ę?.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

_

j

::::: ::i:*]:- i:

T:,

:*'1ľ7 ::: :::]

"'

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

........r/.l.t.

VIII.

ę.?'Y....

działalności):

Inne dochody osiągane z

týułu zatľudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub

zajęć,, z

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypaďku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok pľodukcji):

.....^.8...

x.

.Y.

Zobowiązania pienięzne

poŻyczki

o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku
wysokości): ............

z

zaciągnięte kľedyty i
oraz
jakim zdarueniem, w jakiej

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podaĺie nieprawdy lub zataj enie pľawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość,data)

