ośWlADczEN tE MAJĄTKoWE
radnego gminy

(miejscowość)

Uwaga:
1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżelri poszczegĺílne rubryki nie znajdują w konkľetnym prrypadku zastosowania,na|eĘ
wpisać |'nie dotYczv'',

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczegĺílnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju iza granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľównież wieľrytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne doĘczące adľesuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieľuchomości.
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po zapoznaniu się zprzepisarĺi ustawy z drua 8 marca 1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz.U' z
20I8r. poz.994 ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład maŁeńskiej wspótności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
_ środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

.;:d1r:i;|el;.'

]ę::/

.łzłĺ-..c,!'|z...e*.|,d*: &rpľ[i7áäił,
_ śľodkipienięzne zgromadzone w walucie obcej

DaDlerv w

..Zü:...
....ĺd.ť.fi.

.,ä€'2:ľ.
....P.....Ĺ:-

./ł'łlł,.cł.|r^..e/irr:1'c,r....'.?.+|+{Ealś\ÄúoĘ.'.ć:!:íLl.ćĺ.rł..
/t

ŕ'

-,

Żr\

)' L ---'vi''

\

il.
1.

Dom o powierzc hn: .,t.łĺ''9/ł/*:r^2, o wartości:

//

fir|uł
oľawnv:
J
J
L
.

^l,!

(

'í

Ťż1łFjvte-cĺ
".-

ł

'éán ZŻ

m2, o wartości

prarľnv:
ty[uł
-'

ĺů.ľ*ir-- c2 :.'.c. ł...,fuéĺ.q/-ę/',.

"-. . "^.

3. Gospodarstwo ľolne:
rcdzaj gospodarstwa:
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r7...'.........,powierzchnia:

o wartości:

rodzaj zabudowy:
Ęrtuł prawny:

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokoścr
4. Inne nieruchomoŚcr

powierzchnia:

b

o waľtości:

Ęr|uł pľawny:

ilr.

l.Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych

z

udzíałem gminnych osób pľawnych lub

przedsiębiorców,
w których uczestriczątakie osoby -na|eŻy podać líczbę i emitenta udziałów:
,.%</rę,'
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udziaĘ te stanowią pakiet większy nlŻ I0% ,,ldziałów w spółce:

Ztego tyhiłu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości

2' Posiadam uđziaĘw innych spółkaclr handlowych- naleŻy podać líczbę i emitenta udziałów:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:

IY.
l.Posiadam akcje
przedsiębiorców,

w

w

spółkach handlowych

których lczestticzą takie

z

ldziałem gminnych osób pľawnych lub

osoby naleĘ podać Iiczbę i
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emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy ntż l0% akcji w spółce:

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w

innych spółkach handlowych - nalezy podać líczbę i emitenta akcji:

2?4Ý.

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

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, z wyŁączeruem mienia przyĺaleimego do jego majątku
odľębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teľýorialnego, ich
związkőw, komunalnej osoby prawnej lub zvĺązJu metropolitalnego następujące mienie, któľe
podlegało

zbycíu w drodze przetargu

ĺaleĘpodać opis

mienia

i

datę nabycia, od kogo:
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_ osobiście

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości:

2.Zaĺządzarĺdziałalĺnościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem pełnomocnikiem takiej

działalności(naIeĘ podaó formę prawną i

_ osobiście
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pľzedmiot
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_ wspólĺrie z innymi osobamí

Ztego ĺyrułuosiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIL

W spółkach handlowych (ĺazwa, siedziba spółki):
aZ.l/Z

_jestem członkiem zarząďu (od kiedy):
_jestem członkiem raĘ ĺađzorczej(odkiedy):
_ jestem

członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy):

Ztego tl.tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
\rIII.

działalności):

Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z

(/

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w pľzypadku pojazdów
mechanicznychnaleĘ podaó markę, model i ľok produkcji):
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Zobovnązana pienięzne o wartości powyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnlęte kĺedýy i

poĘczka

oraz
jakiej
wa.runki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarueniem, w
wysokości): ...........'
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Povĺyższeoświadczenieskładam świadomy( a), iż napodstawie art. 233 1 Kodeksu
karnego
$
za podarue nieprawdy lub zataj enie prawdy grozí karapozbawieniu *ó]ooś"i.
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