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radnego gminy ?
Uwaga :

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne ruŃ»7ki nłe zńajńują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać ,,nie dotycz'y".

3. Osoba sldadająca oświadczenie,,obowiązana .jest określić przynależność
poszczególnych składników maj4tkowych, 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.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelno,<ci pieniężne.

6. W części A oświadczenia-z'awarte 'są' informńcje jmwne, w "czę4ci B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.

CZĘSĆ A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne
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1"."Posi
adam udziały w spółkach.handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uc;

.zestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

udziałów: ,......[ż.(.e..
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2. Posiadam udziały w ipych
udziałów: .....fłle.
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spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta

Z tego tytułu
osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........................
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IV.

1. Posiadam akcje
w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
aców w kt«
przedsiębiorcó.w,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
17./!e ,ó 7"!<7.%.

*cle{es{anomąpak»eż'unększynit!O%akcyxwsp{Ace [)NM(i(?y'
Z tego tytułu osiągnął5rt) (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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2. Posiadam akcje ?w ięy4ch spó&ach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z tego tytułu osiągnąłem (ę%m) w' roku ubiegłym dochód w wysokości:

odrębnego) od Skarbu Państwa, 'innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub zwipku metropolitalnego
iło zl7y«
następujące mienie, które podlegało
,z§yciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia

i datę nabycia, od kogo: ....-..dl.(e.,..Cł(ń$?fl

VI.

1 ."Prowadzę
działal,nqść gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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SiE}gnEl(l (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Z tego tytułu osiągnąlem
.0.(e.
7(7H
ością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
2. Zarządzam działalnością
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Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości mzóó7'yczy

n....r:Mgol..d.:04aJM»..do..y4.42i.2Q
.. §z6*«fm.,.@h.óol
a;a37:4,:4@a::=::s:x»gay.:ra
."'j'Zjąp'4ihi.
;tt. Ż7;;, «@a, :: ".. '. 3 ZĆa'Ć:.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
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i pożyczki oraz warunki, na jakich zo.
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(wobec kogo, w związku z jakim
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(.ZĘŚĆ B

Adres z?i65zpgniq osob%r s]5ładai,'ącei' oświadcżenie' : ...
Miei«r?e 'tiołożenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres): ................
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Powyższe oświadczenie składam świadómy (n), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie mepxasvdy lub zataleme ptawdy groz» ka+a pozbaw+ema wolnosct

