
O S WIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaldej z rubryk.
2. Jeheli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisai,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleZnoSi poszczegolnych
skladnikow maj4tkowych, dochodow i zobowiqzah do maj4tku odrEbnego i maj4tku ob.jgtego
malzeriskq wspolnoSciE maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie majEtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za gramcq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czqSci A oSwiadczenra zawarte s4 informacje jawne, w czESci B za{ informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamteszkama skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
lJ. z 2017 r. po'2. 1875), zgodme z art. 24h te.j ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad rnalZeflskiei wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:
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o wartosci: flff1

tytul prawny : .,....................... ilt*.g....,

III.
1. Posiadam :udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczeslnicza, takie osoby - nale?y podai hczbg i emitenta
udzial6w:
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ndzialy tc stanowi4 pakiet wigkszy nr| lOo/o udzialow w sp61ce: .......rug....,
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2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalely podad liczbg i emitenta
udzial6w:

..... ......h;.(.......d*['**{...........,.,....
Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w rryysokoS"rj . ....:.

.. . .. ..,. ....Vtur .(-. .Cfup-lfn tJ./it/..........VI
IV.
1, Posiadam akcie w spolkach handlowych zudzialem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podai hczbE i emitenta akcji:
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2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podai liczbg i remitenta akcji: ,.,..

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia: ..........................,... r...

akcje te stanowiE pakiet wigkszy niZ10o/o akcji w sp6lce: ................!M.C....



V.
Nabytem(am) (nabyt m6j malzonek, z tuylqczeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paflstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podad opis mienia
i datg nabycia, od kogo:
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VI.
1. ProwadzE dzialalnoSd gospodarczq(nale?y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

-- osobiScie

z, tegotytulu o'i?s,;i;;i;il; ;,"k , ;;;;*;;;;;h;J;;;;il; il;;k;s;i, .d.a"k q,
2. ZarzEdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiei t
dzialalnosci (nale2.y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnosci):....,.......
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VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa,siedziba sp6lki): ..h+f,.....d*-tn.grx.l\)0
- jestem czionkiem zarzqdu(od kiedy): ...fr*.e-....dreh.*f

-.jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kf.Jyl, ....... "J;
_..iestem czlonkiem komis.ii rewizy.inej (ocl kiedy):

VIII.
inne dochody osiqgane ztytult zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z

3,

-'wsp61nie z innymi osobami ........
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podaniem kwot uzyskiwanych z



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000ztotych (w przypadku pojazdow

:::i*'::l: :: 
::ffi :;:#:[:#*r li:ry#; i : ri : - ri u.d

r._r.r,{r.rr,{.!

. . . .. . . . .. . .. .. . hr. ! p-.r!rp-t 9... .. .*s,fu'.# q/,.............

x.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty i
poZyczl<r oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwrqzku z jakim
z.darzeniem, w j akiej wysoko6ci) : ................
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Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $l Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zataienie prawdy grozikarupozbawienia wolnoSci.

Wiq,, sq.oq, eoig' 'irr.l'."*;,;, il;j
'|**,ft* uf*&oza,1l' I (podpisi /


