
OSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE,
radnego gminy

.. ...'0.}\*,. f'-*. ... .. ....,dnia,,/.,(.( . 1./ a4 Y
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia kaldej z rubryk.
2. JeLeli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleLy
wpisai ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynalelnoic poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malZefrsk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic1.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czESci B zaS informacje niejawne
dotycz4oe adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

(m ie.j sce zatrudn ienia, stanowisko I ub funkcja)

pozapoznaniu siE zprzepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r, o samorz4dzie gminnym(Dz.
U. z 2017 r'. poz. 1 875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzQce w
sklad malzefskiej wsp6lnoSci ma.iqtkowe.i lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:
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III.
1. Posiadam udzialy
przedsiEbiorc6w, w
udziat6w:

w sp6lkach handlowych z
kt6rych uczestnicz4 takie

udziatem gminnych os6b prawnych lub
osoby * nale?y poda6 liczbg i emitenta

..1'l.ii ..'ao. n{.oa-g

udz,ialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz l0o/o udzialow w sp6lce: ..:..............

Z, tego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

2. Posiadam r-rdzialy w innych spolkach handlowych - nalo|y poda6 hczbE i emitenta
uctzialow: ..t$, t8,,..,.,q9:iY.qJ",.q..,. -...,.. . . ...

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

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowychzudziaLem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorcjwr w kt6rych uczestnicz4 takie osoby -*nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

a\cje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

2, Posiadam ak^cje w innych spolkach handlowych * nalezy podad liczbg i remitenta akcji: . ....
.r,J t.* hAN..?t-Y...........-.....

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............

m2, o wartoSci:



V.
Nabytem(am) (nabyt m6j malzonek, z v'ryLqczemem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia
i datq nabycia. od kogo:
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2. Zarzqdzarn dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalrroSci (nalezy podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnolci):............
*.'.E .Q0?v.C+Yi .... ...
- osobiScie....l

wsp6lnie z innymi osobami

Z_leeo tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

VII.
W sp6tkach handlowyc h (nazw a,siedziba sp6lki) : . .. . 1:l.l t. . P.Q,T.Y. .CL{.

- jestern czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .,.:.............

+tt.- czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

dzialalnoSi gospodarczq(nale?y podai lornrg prawna i przedmiot dzialalnoSci):
1 a+r .(*Nt " '?gA^) 
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: I

VIII.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc, z



Ix.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000ztotych (w przypadku pojazdow

x.
l,obowiqz-ania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tyrn zaciqgnigte kredyty i

kogo,wzwiqzkuzjakimpozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec
zdarueniem, w i akiej wysokoSci) : ..$. i e..,...?Qft . 03.ij.....

mechanicznych
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PowyZsze oSwiadczenie skladarn Swiadomy(a), rZ na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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