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oSwuDCzENIE MAJATKowE
radnego gminy

Uwaga:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
Jeieli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad ..nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
W czg5ci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.

CZ\SC A
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam
wchodz4ce w sklad mai2efskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.

Zasobypienigznet
- Srodki pienigzre zgromadzone w walucie polskiej:
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2. Mieszkanie o powierzchni: ....-.....

wartoSci:
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3. Gospodarstwo rolne:

h

rodzaj
o warto6ci:
rcdzaj zabudowy:
tytul prawny:
Ztego tytulu o^si

I

t',,o

przych6d i doch6d w wysokoSci : ....

(gtam) w roku

..

'..

o warto6ci:
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l.

posiadam udzialy

przedsiqbiorc,6w,

udzial6w:

sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalely podad liczbq i emitenta

w
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]odziaty te stanowi4 pakiet wigkszy
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10 o/oudzial6w w sp6lce:

niz

;;;;,il, ;;i;;;;il i;il; ; ."k" ;i;;ry^ ;ffi il

2. posiadam udzialy w innych sp6tfach handlowych
udzial6w : ........... -...... ....ftl N....:..o.1^?. t:4.ar*4

il;;k;s;i,

- ,naleiry poda6 liczbq i

emitenta
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Ztego t/tutu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .............

IV.
1. Posiadam akcje

w

z

udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby -naleLy podai liczbE i emitenta akcji:

sP6lkach

akcje te stanowie pakiet wiEkszy ni2 10

Z

tego tyrutu osi4gnqlem (glam)

o/o

akcji w sp6ice:

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .............

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych
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i emitenta akcji:
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V.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego
rzetargu - nale?y poda6 opis mienia
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
i datg nabycia, od kogo:
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1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz4 (paleZry poda6- formg prawnq
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i przedmiot dzialalnoSci):
:
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- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn4lem (gtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysoko6ci:

2.

Zarz4dzam dzialalno6ciE gospodarcz4 htb jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale?y po{a6 foqmg,prawn4 i przedmiot dziatalnoSci): ........
........tn'p?,.....0.1n

ii.

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba
- jestem

czlonkiem zarz4du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci: .............

innel dzialalnoSci zarobkowej lub zaiEc,

(w przypadku pojazd6w
poda6
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powy2ej 10.000 zlofich, w tym
zostaly udzielone (wobec kogo,

zaciqgnigte kredYtY

w zwiqzkuz jakim

{ry,"'Pt"$

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy (a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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