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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowosc) '
Uwaga:

1. Osoba sktadajijca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupelnego wypetniema
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac me dotyczy

M

3. Osoba sktodajqca olwiadczenie obowiqzana jest okreiltf przynaleinosc poszczeg6lnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odr^bnego i majqtku obfttego mattenskq wspolnosciq
majJitkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za gramcq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnoki pieni«zne.

6. W cz«sci A oiwiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz«ici B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), J.*ZZ.\.ittl...r.XJ..'2.\.-'.
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«. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u,odz,».»(3i.l?.,...£.?.,.l.?..fe.r.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

- s"rodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:
na kwote,:

Nabytem(am) (nabyf moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastspuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od kogo:

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac form$ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochdd w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podad forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):

j..,^.................

-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnqtemfejam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici:

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):

f J>£

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje,c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

CZ&t B
Adres zamieszkania osoby sktadaja.cej oswiadczenit

Miejsce pobienia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czejci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki.

(miejscowost, data)

(podpis)

