OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowost)

Uwaga:

klidei I rub^jr °'Wiad"enie obowi^ana iest do ^nego z prawda, starannego i zupelnego wypetnienia
2. jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie dotvczv"

mlL

maSS

Ka!3CaK I"'3!1"6"'6 obowi*ana *st okre^ przynaleznosc poszczegolnych sktednikow
"bowiqzan do maja.tku odr^bnego i majartu obj^tego mafzenska. wspolnokia.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie majartowym obejmuje
pieniezne
jj rowniez wierzytelnoki
ierzytelnoki pieniezne

66. W
W czeki
czeki AA os^iadi
os^iadczenia

rt sa if
zawarte
informacje jawne, w czefci B zas informacje niejawne dotycza_ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoici.

Ja, nizej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz U t 2017 r
poz. 1875), zgodme i art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiei

wspolnosci maj^tkowej kib rtanowhro moj mjjjtck odn

Zasoby pieniezne:

- irodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

■ srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na kwote.:

AK3..

1. Dom o powierzchni:
tytutprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni

o wartosci:

m2, o wartosci:

tytutprawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytutprawny:

Z tego tytutu osi3.gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

jC2.idZ.Jkft:

olim^ZZZZ2IElh^£WoTui
tytut prawny:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta udziat6w:

■■■■■■■■■■——^^
udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia.gn3.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:

■"—"—^

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie>iorc6w,
w
ktorych
uczestnicza.
takie
osoby
nalezy
podac
liczbe.
i
emitenta
akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

!. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

■■■■■■■'—-—^

Z tego tytutu osia.gna.tem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytijczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odre.bnego)

od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podl'egato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy pofec forme, prawna. i Drzed
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

£l£xfedh

^..Ql.fr.tfA...

Z tego tytutu osia.gna.tem(<jtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci)'
- osobiscie

UK

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

A/./.CL.

•jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osia.gnqtem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

Inne dochody osiqgane z tytutu

