
oŚwlADczENlE MAJĄTKowE
Radnego gminy
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Ułaga:
l. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z prawdą, starannego i zupelnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Zastosowania, należy wpisać l!!jŚ

dotyczY".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Ośrviadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

ó. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawn€ dotyczące
acIresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy Z dnia 8 malca l990r' o samorządzie gminnym ( Dz' U' Z20l'7r. poz'

1875)' zgodnie z ań' 24h tej ustawy ośWiadczam' że posiadam wchodzące w skład małżeńSkiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odlębny:
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3. Co'podarstwo rolne: t /
rodĄ gospodarstwa:........'''.........''''...... ..., Powierzchnia:...łL.'..ę ł{9 ..ts.!.I.
o wartoscr:.............. .lV -v-

ź tegó tyułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód rł wysokości:'../r' i' 'Ć- ę:'i:ł;łś: (
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III.

l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych Jub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę i ęmitęnta udziałów:

Z teeo q4ulu osiągnąlem {ęlaml u roLu ubiegłym dochód w w;sokości;..''.''''' ---'.------'''''.''''.'''Y.''

2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tęgo tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm w wvókości:

IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczęStniczą takię osoby naleĄ podać liczbę i ęmitenta akcji]

akcję te stanowią pakiet większy niz 10% akcjiw spółce:...........'

Z tęgo tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegĘm dochód w wysokoścj:.............

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ naleĄ podać Jiczbę i ęmitenta akcji:........

Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku

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

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sanrorządu terytolialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawrrej lub związku metropolitalnęgo następującę mienie' które podlegało zbyciu w drodze
pzętargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo;...........'''''.

vI.

l. Prowadzę działalność gospodarczą ( należy podać formę pfawna i przedmiot działalności):

';::l:ł]; '''' '''''''''' ' '''l'i'''.ł 
;bt)Ićji

Z tęgo t}'tułu oSiągnąłem(ęłem) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodalczą lub jęStem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):'............''....... .

- osobiście.'''.''.''''''
- wspólnie z inrrymi osobami..''''''''.' ' ''.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości''''h'l. e e(fu c gi



-jestem członkiem rady ladzorcze1( od kiedy):

-jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:.'.............'.''''........

VIII.

lnne dochody osiągane Z tytulu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaŻdego tytułu ( oraz dochody
współmałŹonka):....
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych naleŻy
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x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 Złotych, W tym Zaciągnięte kędyły i pozyczki oraz warunki,
najakich zostały udzielone, (wobec kogo' w związku' zjakim zdarzeniem, w jakiej


