
O SWIADCZENIE MAJ,TTKOWE
radnego gminy
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(miejscowoSi)

lIwaga:
1, Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupetnego wypelnieni a kahdej z rubryk.
2. Jeleli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalely
wpisai ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleZno56 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafido maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzefi sk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granica,.

5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowyrn obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczenrazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamreszkama skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko
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(m ie.j sce zatrudn ien ia, stanowisl<o lub funl<cj a)

poT,apoT.naniu sig zprzepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz.
Ll. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sktacl matzefiskiej wsp6lnoSci maj4tkowe.j lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:
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III.
l. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie
tudzial6w:

udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby - naleLy podai liczbg i emitenta

2. Posiadam udzialy w .innych spolkach handlowych * nale?y podai liczbg i emitenta
udzial6w: .......,,.0/14,e .dlrkl1,rl..I(ll

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nale?y poda6 liczbq i emitenta akcji:
......,.... w;e,4ot61t1
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Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

1. tego tytulu osi4gr-r4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

akcje te stanowi4 pakiet wiEkszy niL l}Yo akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam a!9je ry innych spolkach handlowych - naleZy podai liczbg i remitenta akcji: . ,...
.Nil... d,o.Y''t r,u,t.,,.,..(t

Z tego tytulu osi4gr-r41en-r(g1am) w rol<u ubieglym dochod w wysokoSci: .......,.,...

tv
2. Mieszkanie o powierzchni: .... tn', o wartoSci:
tytul prawn y | .......... tvtig.. tuo.Vta. !aa[.: . . . .. .. . . .. .. .. ..

3. Gospodarstwo rolne: I
rodzaj gospodarstwa: ......fiO.I"nn.er......... ..,powierzchnia: ...,.[tt5..hA........



V.
Nabylem(am) (nabyl mo.i malzonel<, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, iednostek samorz4du
terytorialr.rego. ich zwiq'zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
r-rastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai opis mienia

VI,
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (naleLy poda6 formg prawn? i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci: .......,...,.....
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
clzialalnoSci (nalezy podai formE prawn? i przedmiot dzialalnoSci):.....,......
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* wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........,....
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- jestem czionkiem zarzEdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-- jestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):

L tego tytutu osi4gnElen-r(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

VIII.
Inne dochody osi4gane ztyttrlu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajqc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:
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IX.
Sk'tadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 O00ztotych (w przypadku pojazd6w

x.
Zobowrqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgmEle kredyty i
pozyczki otaz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakrm
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iZ na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,

(miejscowoSi, data)
.I{q nr,. .ilwr""t;6re-

(podpis)
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