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radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie

obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleLy wpisa6 ..nie dotyczv".

3.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zar[ do majqtku
odrpbnego i majqtku objptego malzerflsk4 wsp6lnoSciq maj4tkowq.

w konkretnym przypadku

zastosowania,

4. oswiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

f,. OSwiadczenie o stanie

majqtkowym obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienig2ne.

6.

czgSci A oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsce

W

poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
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(irilona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a\ .../.2.Q,
................Aakp.Ta.

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594,645, 1318, z 2074r. poz. 379, 1072), zgodnie z art.24h tej ustawy olwiadczam, Le
posiadam wchodzQce w sklad malZeriskiej wsp6lno6i maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek

odrgbny:
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ilI.
udzialy w sp6lkach handlowych z udziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby-nale?y podad liczbp i emitenta
udziaL6w:

1. Posiadam

N.a.ponppLa,m
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udziaNy te stanowiq pakiet
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2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach
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wigkszy ni? llYo udzial6w w sp6lce: ..M.e^..defiUc2-dt

handlowych-nale|y poda6 liczbg i emitenta
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IV.
1. Posiadam akcje

w sp6tkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
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akcje te stanowiqpakiet wigkszy niz I0

akcjiw sp6lce: ....N.a..nlfl)t*auJ+
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Z tego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci .fWe.WtgQrng|em

u

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach
akcji: ........

handlowych-nale|y podai liczbp i emitenta
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VI.
1. Prowadzg

dzialalnosi gospodarczq(nalezy podai formQ prawre i przedmiot
dzialalno fici) : . . . ... .. . . fit0 .a..P.lrQ !FgdZ+.... . .. .. .. ..

- osobiScie

ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
........./xt .9...aaiggmg1em.
podarczarttrb jestem
2. Zarzqdzam dzialalnoici4 gospodarcz4'fub
petrnomocnikiem takiej
iestem przedstawicielem
r

- wsp6lnie z innSrmi osobami .........fn&.9....
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vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........r$r.9... jeste.mn
$
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iznapodstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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