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oswrADCZENrE MAJATKOWE
radnego gminy
u^,^./.!..,(,.4.4"

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Jeieli

poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleZy wpisad ,.nie dotyczy".

3.

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5li6

przynale2no56

poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari
odrpbnego i majqtku objptego mal2erfisk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie

do maj4tku

maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

f,.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniet,wierzytelnoSci pienipZne.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.
czqSci

CZ4SC A

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e
posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowiqce m6j maj4tek
odrebnv:

Zasoby pienipZne:
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frgdki piepi

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospod
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o wartoscl:
....
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Ztego tytulu osi

t'r'w

ilI.

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiotc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-naleLy podai liczbg i emitenta

1. Posiadam udziaLy
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udzialy te stano

Ztego tytulu

os

i emitenta
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IV.
w sp6lkach handlowych z udziaLem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych

1. Posiadam akcje

2.
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j maNhonek, zwy\qczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prq4xrej nastgpuj4ce mienie, kt6re
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VI.

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w
Zarz4dzam dzialalno Scia gospodarc

- wsp6lnie z inn5rmi osobami

takiej

VII.

f

W sp6lkach handlowyc h (nazwa,siedziba sp6lki) : ............k/..e....
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VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnofici zarobkowej lub zajg6, z
iwanych z k

a'e""ae-'"

10 000

zlotych (w przypadku pojazd6w

X.
Zobowiqzania pieniqZne o wartoSci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnipte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku , z jakim
zdarzeniem,ifi j$iej

z

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy htb zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolnoSci.
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