
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
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1. Osoba skfadaja_ca oswiad'c^iw'^bowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegoine riibryki m«f znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dptyczy". -̂—**

3. Osoba sWadaja^ca oswiadczenie obowia_zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sWadnikow
maja^tkowych, dochodow i zobowia_zan do maja^tku odr^bnego i maja_tku objetego maizehska,
wspolnosci^ maja_tkow£i.

4. Oswiadczenie o stanie maja^tkowym dotyczy majajiku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pienie.zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczefce
adresu zamieszkania sWadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

.la, nizej podpisany(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .......... w

y&fy..
v J (miejsce' zatrudriienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisarni ustawy, o samorzqdzie gminnym (tj Dz. U. z 2013 roku, poz,5S4;

645 i 1318; z2014r., poz.379 i poz. 1072) zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzace wskiad maizehskiej wspolnosci majsjtkowej tub stanowia^ce moj majatek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie obcej

- papiery wartosciowe:

na
j

1. Dom o powierzchni:....7. ..................... m2, o wartosci \* prawny:

2. Mieszkanie o

tytut prawny;

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

powierzchnia: /L...\t...... o wartosci;

m , o wartosci:



rodzaj zabudowy

J

Z tego tytulu psia^na_lem(ela_m) w roku ubieglym przychod i dochod w jyysokosci:

4,, Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:...

tytulprawny:

I.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza_ takie osoby — nalezy poda6 iiczb§ i
emitenta udzialow:

fate pio/if**
""" '" ' " 7"

udziaty te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spo
/ <7

Z tego tytulu osia_gnajem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

&

2. Posiadam udzialy w innych spo|kach handlowych — nalezy podac liczb§ i
emitenta udzialow:

Z tego tytulu osiajgnatem(ejam) w roku ubieglym dochod w
/ j

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych
lub przedsiebiorcow, w.ktorych^uczestnicza^ takie osoby — nalezy podac Iiczb§ i
emitenta akcji: "~ '" -•---"•" •

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: .<$£&....\ tego tytulu osia^gna^lemf^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta
a KCJ i.

Z tego tytulu osiqgnajem(ejam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do jego
majajku odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej,



jednostek samorza_du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby
prawnej nastepujape mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy
podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadz§ dziatalnosc.gospo£larcza_ (nalezy podac form? prawna^ i przedmiot
dziafalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza_dzam dziatalnoscia^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem
pefnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy podac form§ prawna^ i przedmiot
dziatalnosci): .....

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiaj3najem(§iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

VII.

Wspo{kacji tyandlowych (nazwa, siedziba spotki):.

y^j
-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .^t&...QW.nf'/.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): fflfa.Qt&ftfifU/.

Z tego tytuJu osiajgna_tem(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: /n



VIII.
Inne dochody osiajgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej
lub zajf6, z podaniem kwot uzyskiwanychz^ kazdego tytufu:

*•* u 'wn^L<j
' J

IX,
SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku
pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciajgniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w
zwia^zku^z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci)

-


