
oSWIADCZENIE MAJ,{TKOWE
radnego gminy
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Uwaga:
1. Osoba sktadaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Je'Zelt poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowanra, nale?y

wpisac ,,nie dotyczy".
3, Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlii przynaleZnolc poszczeg6lnych
skladnikow maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzah do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
matrzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkow4.
4. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pieniEzne.

6. W czgsci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skiadaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci.

?:Li3frap*u,y1ur, hrRs.rrr*rt llf frird(. 1,(uwront. t

po zapoznaniu sig zprueptsami ustawy z dma 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. 22017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce w
sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodi<i-pierigrn. zgromadzone w walucie polskiej , ,, ye ,l#qri\

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: {t|"f, ,fO\ 5
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na kwotg:
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(rniejsce zatrudnienia, stanowisl<o lub funkcja)
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III.
1. Posiac'lam udzialy
przcdsigbiorc6w. w
udzialorv:

w sp6lkach handlowych z
kt6rych uczestnicz4 takie

udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby - naleZy podai hczbE i emitenta

Mu dytu\

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nrL 70Yo udzial6w w sp6trce:

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

2. Posiadarn udzialy w.ninnych sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbq i emitenta
r-rdzial6w: ......v.tr.€....d.dq *1

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .......,.....

IV.
l. Posiadarn akc.je w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
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akc.je te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10oA akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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Z, tego tytuir"r osi4gn4lern(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa: .......... .. .,powierzchnia:



V.
Nabylem(am) (nabyl moj m'alzonek, z v'ryl1czemem mienia przynaleLnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowei osoby prawnej, jednostek samorz4dr"t

terytorialnego, ich z.wt4zkow, komunalne.j osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgptriqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y poda6 opis mienia
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VI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (naleZy podai formg prawn4 i przedmiot dziatalnoSci):

Ztego tytulr"r osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoSci: .................
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):.........,..
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Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: .............
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7.Iego tytulu osi4gn4iem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

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



IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i rok produkcji): ........

fi ,;,,+ *:::,Auiin : ::::f/K :

'Zobowrqzania pienigzne o wartoSci
poLyczki oraz warLrnki, na jakich

powyzej 10 000 zlotych, w tym
zostaly udzielone (wobec kogo,

zacrqgmqte kredyty i
w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) :
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rZ na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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