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Radnego gminy

Uwaga:
l. osoba skladająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego

łvypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zńajdują 'w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać 

'!.]Ędotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obolviązana jest określić przynależność poszczególnych skladnikó.lv

mająlkorr)ch. dochodów izoborriązań do mająiLU odrębnego i majątku objęlęgo malieńską
wspólnością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym dctyczy majątku w kraju i za granicą.
ośłviadczenie o stanie majątkolyym obejmuje ró}Ynież }Yi€rzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje uiejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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1.
5.

6.

po zapoznaniu się z plzępisami ustawy Z dnia 8 marca 1990r' o samorządzie gminnym ( Dz. IJ . z 20I7r. poz.
1875), Żgodnie Z art. 24h tęj usta\ł), oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskięj wspólnośii
majątkowej lub stanowiące mój majatek odrębny:

Zasoby pienięŹne:
- srodki pienięzne 
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Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochóci w wysokości:.''...''.''''.......'.''......'.....'...''

c Wańości:



III.

l ' Posiadam udziały w spółkach handlołrych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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Z tęgo tytułu osjągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym doclród w wysokości:.' '......i/_ t.:r.'Dp-'fr.ę.ł..(.'.'..'........'

IV.

l ' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób ptawnych lub przedsiębiorcóW. w któryclr
uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i emitęnta akcji:
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych nalezy poclać liczbę l cmitcnta akc ji' ' ' /Ł..łlł'..D.c't.r''[.1'.t...
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Nabyłem (am),( nabył mój małżon'-k, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku, odrębnego) od
skarbu Państwa' innej państwowej osoby prarvnej' jednostek samolządu tęrytclialnego, ich związkow,
konrunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienię. ktÓre podlegało zbyciu w drodze
plzetalgu 
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VI.

1 ' Prowadzę działalność gospodarczą (

- osobiścię........'...ltftę:

z tęgo t},tułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód rv wysokości;..'.''?...4'Ub,{) ?t.

Ż. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęstęln przędstawicielem, pełnonocnikiem takięj działalności
(naIeż) podac lormę prarłną i przedn"iot d;;;lalnoś,.i,;:''''...'''

- osobiście...'''..''''..
_ rvspólnie z innymi osobalili''''.:....'.'''...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
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VII
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VIII.

Inne dochody osiąganę z tytuIu Zatrudnienia lub innej działalrrości zarobkowej lub zajęć, Z podanjem kwot
uzyskiwanych Z każdego tytułu ( oraz dochody

współmałżonka):.'..

Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wańości powyŹej 10 000 Złotych (W plzypadku pojazdów mechanicznych na]eży
podac markę. modęl i rok produkcji):......''''''..
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x.

Zobowiązania pieniężne o Waftości powyżej 10 000 złotych, w tym Zaciągnięte kedyty i pozyczki oraz warunki,
najakich Zostały udzielone, (wobec kogo' w związku, zjakim zdarzeniem, wjakiej
wysokości):......... '.... '.. ' '. ' ' '..'. '
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