
oŚwIADczENIE MAJĄTKowE
Radnego gminy
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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do Zgodnego Z prawdą, starannego i zupelnego

wypelnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać 'd9

dotYczY",
3. osoba skladająca oświadczenie obowiąZana jest określić przynależność poszczegóInych skladników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
rvspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyt€lności pieniężne.
ó. w części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustaw}' z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2011r. poz'
1875). Zgodnię Z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadaln wchodzące w skład małŹęńskiej wspó]ności
majątkowej Iub Stanowiącę mój maiątek odlębny:
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III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pmwnych lub przedsiębiorców'

W których uczeStnicZą takię osoby _ nalęZy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niz l0 % udziałów w spółcę:""""""""""'"

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘrn dochód w wysokoŚci:""""""'

2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych - nalęży podać Iiczbę i emitęnta udziałów:' '......'.'..."" '''""' '

Z tego bĄułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:-""""

IV.

1.Posiadamakcjewspółkachhandlowychzudziałemgminnychosóbprawnychlubprzedsiębiorców'wktórych
uczęstniczą takię osoby naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŹ l0% akcji w spółce:"""' ' '' """

Z tego tyułu osiągnąlem { ęlam )u roku ubiegtym dochód rł urysokości:''""""'''''""""''''''

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:"""

Z tego Mułu osjągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:"' ""''""""""""""'
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vI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą ( nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):''.,'....''.'.'......'.'.'.'.'.'

Z tego tiĄułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:""

2. Zarzadzam działalnością gospodarczą lubjestem przedstawi9ielem,9ełnqmocnikiem takięj działalności

(nalęŻy podac formę prawna i pr'.o.ńi J.iJtulno ś;il'.....-l:!'ś'o".J1:lś.2 l '

- osobiście... '.. '.......
- wspólnie z inn1,ni osobami'' ' '...'''......

Z tegoiytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości"""""''''

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prz}'należnego do jego majątku' odrębnego) od

Skaibu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}'tolialnego' ich związków'

to-una*1 o.oby p.uń".1 lub zwiąźku metropolitalnego następu.jące mienie, któIe podlegało zbyciu w drodze

przetalgu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:' '''""""""""''' '""



VII
w spółkach handlowych ( nazwa, siedziba, spółki):......AJ.4-:-' 9łr1ęŻ:
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vIn.

lnne dochody osiąganę Z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tyufu ( oraz dochody

Ix.

Składniki mięnia ruchomego o wańości powyżęj l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
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x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte kę dw i poż1czki oraz warunki'
najakich zostĄ udzielone, (wobec kogo, w związku, zjakim zdarzeniem, wjakiej
wysokości):............
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