OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

(miejscowo^)

1. Osoba sktedajaca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszaegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".

3. Osoba sktedajaca oswiadczenie obowiauna jest okreslic przynaleznosf poszczegdlnych sktadnikow

majatkowych, dochod6w i zobowiqzaii do majqtku odre,bnego i majjjtku objetego mafzertska, wspdlnokia.

majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cz^ki A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz^ki B zai informacje niejawne dotycza.ce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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 skfad mafzeriskiej

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

Zasoby pieni^zne:

,

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: ..IL6.0.0 .XL.Iy^AGft^
srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na kwote,:

1. Dom o powierzchni: \ifLQijktfkty... m2, o wartosci:

tytuf prawny: ^jL^do^M^.
2. Mieszkanie o powierzchni:/h^.fli«t|^fT12; 0 wartoscitytirt prawny: ..Ou^.M^^h.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:!>^M*#W^.

o wartosci: Q^.QfrytyMfy-.

powierzchnia:

rodzaj zabudowy: /hfl&..oU^£#
tytuf prawny: .AlAA.6rG^0^.
ZZ....ZZZZ".
Z tego tytutu osia,gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: %L&xLofyftty.,

4. Inne
nne nieruchomosci
nieruchomosci:

powierzchnia: .0/

tytut prawny:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcov
w ktorych uczestnicza, takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: .%£&.fkto£uA/ty.
Z tego tytutu osia.gna.tem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: li^dwb#*Jh*Jc....
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 przedsiebiorcow,
w
'rtorychuczestnicza.
takie
osoby nalezy
podac
liczbe.
i
emitenta
akcji:

akcje te stanowia, pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spotce: .?l^^.lioA^y*^.

.....'......."ZZZZ

2 tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /h^..dtft!\J^^

ZZZ...

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: )WC.dlo^^Z.
Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Nabytem(am) (nabyf moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odre.bnego)

od

Skarbu

Pahstwa,

innej

pahstwowej

osoby

prawnej,

jednostek

samorzgdu

terytorialnego,

ich

zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropoiitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: .%tJLc£fi%Abt(tyr.

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

- wspolnie z innymi osobami .!lML6..Wr0t^W^T
2 tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: !h^..CkoJf^^7.
2. Zarza.dzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawna, i przedmiot dziatalnosci): JM/L.uiySAfltyr.
- osobiscie .

- wspolnie z innymi osobami ./XML..O>O:kfy£ty:
Ztego tytutu osia.gna.tem(e.»am) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kie

Z tego tytutu osia,gna.tem(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: ..D^^.V£ki^i^)l...£.AO..Q.xJ.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): ti&.uMAJfttL

Zobowigzania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

