OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
radnego gminy

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypeinienia
kazdej z rubryk.

2. Jezelt poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktednikow
majgtkowych, dochodow i zobowia.zari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspdlnokiq
maja.tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniez wierzytelnoki pieni^zne.

6. W cz?ki A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cze,£ci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania skladajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SCA

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubrankcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej

wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:

Zasoby pienie.zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na kwot^:

1. Dom o powierzchni:

tytut prawny:

......W...,

m2, o wartosci: ...^.}~ .W^..^....^....

HhQX.&.U

2 Mieszkanie o powierzchnkl^fl'.e*^ m2, o wartosci:

tytut prawny:

M^£.....&qImCA*

fl&t...H*fyS&$

3. Gospodarstwo rolne:

tf\<i.C....C&QtyLkA

rodzaj zabudowy:

XCH.R-.

tytut prawny:

V

,

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci:

fait

flO\£

V*

L..

powierzchnia:

O.l^Ouj

oU>rv4.C^w\

O^MC^<V4

Z tego tytutu osi^gnqtem(e.tam) w roku ttelegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

._ _ . _

...

»/"•<« I

o^k

i—..««-.

o wartosci:

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb<j i emitenta udziaiow:

Z tego tytuilu osia.gna.lem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

n}kte....OJ

2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb<> i emitenta udziatow:

Tposiadam akcje w spcMkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsieWorcow,
w

ktorych

uczestnicza.

takie

osoby

-

nalezy

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

podac

liczbe.

i

CUhfc

Z tego tytulu osignq,em(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Q>.0

Pc^iadsm'akcje' w'biiSl V«S handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
;™;;i;ir.rZj^^^
Z tego tytutu o'si"qgnqtem(e.tam) w roku ubiegtym doc6bd w wyiokosci:

/....

emrtenta

akcj.:

Nabytem(am) (nabyf moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odre.bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytorialnego, ich
zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

SCEZ35

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci)

-osob\ic\e..ML.<&

)!UUA

- wspolnie z innymi osobami

2. Zarz^dzam dziatalnos'cia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej

(nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

0O.(.£

O«QM..Cr?rtji^.

- wspolnie z innymi osobami

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

cCtt..?.

CXS>.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.

mx.L

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

./hut.,

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

