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oswIADczENIE MAJĄTKoWE
Radnego gminy
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l. osoba skladająca oświadczenie oborriązana jesl do zgo{nego z prYrłdą. starannego izupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują }v konkr€tnym przypadku Zastosowania, należy lvpisać,..4Ę

dotyczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladnikórv

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku rv kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkolYym obejmuje ró}vnież }yierzytelności pieniężne.
ó. W części A ośrviadczenia Zawarte są informacje jalvne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego ośWiadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z plzepisami ustawy Z dnia 8 marca 1990I. o samorządzie
1875), Zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w Skład nałżęńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odlębny:

I.

Zasoby pieniężne:
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J' cospodarslt\o rolnę: ' .\- J t
rodzaj gospodarstwa, '.........'.'..'.' '.'..'.' '.\łt ft,}l{lw. Powierzchnia:'''..''''

Z tego tytułu osiągnąlem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.''.''...'''.'......''''..'''''.....''' .'
4' Inne nieruchomości:



Z tego tytułu osiągnąłęm ( ęłam ) w Ioku ubiegłym dochód w

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW' w których
uczestniczą takie oSoby - nalęŹy podać liczbę i emitęnta akcji:
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"k;ji; il;ł;. . ...... Ąur'' '

Z tego tytufu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku, odrębnego) od
skarbu Państwa, innej państwolvej osoby prawnej, jednostek samorządu terytolialnęgo' ich związkóu,
kolnunalnej osoby prawnęj lub związku metropo]italnęgo następującę mienję, którę pod]ęgało zbyciu w drodze
przetalgu nalęży podać opis mienia i datę nabycia. od kogo:'' '...... '.. '..'''

l. Posiadam udziały w spółkach handJowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby na]eży podać ]iczbę i ęmitenta udziałów:

''''''''''' ' '' '''''''' ''' ''''''''''''''''''' ' ' ' '' 'Ittt dAł'ą

Z tego tytułu oSiągnąłem(ęłem) w roku rrbiegłym dochód

2' Zarządzam działatnoscią gospoaarczą i;ń;; ;;#;.l."i;
tnaleĄ podać lorme prawną iprzeJnliol dzia!alnoicil:.....'..'' .lW

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv wysokości.'..

takiej dzialalności



lme dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa]ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych Z kaŻdego tytułu ( oraz dochody


