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oSwnDCZENTE MAJATKowE
radnego gminy

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Je2eli poszczegrflne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleLy wpisa6 ..nie dotvczy".
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid przynale2no5d
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zarfl do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objptego malzer[sk4 wsprflnoSci4 majqtkow4.

4. OSwiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4.

f,. O5wiadczenie o stanie

majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienipZne.

6.

czgSci A oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czqsci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajAcego oSwiadczenie oraz miejsce

W

poloZenia nieruchomoSci.

CZ4SC A
J

a, nihej podpisany(a),

urodzony(a)

./LM--.r1.il.rd*. - ffi/Sir*^) W. kbmch-,.
jsc6z6trudnienials/anowisko lub funkcja)

po zapozrraniu 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 olwiadczam, 2e
posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno56 majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrebnv:
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3. Gospodarstwo rblne:
!
r o dzaj go spo darst w a:,4tlL.Q.
o warloSci: .........../7rt L,{..

....., powier zchnia:
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ym przych6d i doch6d w wysokoSci:
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wartoSci:
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III.
1

udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1takie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta

. Posiadam

udzial6w:
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2. Posiadam udziaLy w innych sp6lkach han$lowych- nale?y podai liczbq i emitenta
udzial6w:

doch6d w wysokoScr:

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach ha

doch6d w wysokoSci:

podai liczbp i emitenta
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zwylqczenrem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegatro zbyciu w drodze prze"targu
godai opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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VI.
1. Prowadzp

dzialalnosi gospodarczq(naleLy podai formQ prawnq i przedmiot
dzialalnoSci):
Al,ry

.............//r.t/(.......

r;;;;i;i; ;;:i

iilali''
JW
d w wysokoSci: .............

pelnomocnikiem takiej
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jestem czlonkiem zarzqdu(od
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej l0 000 zLotych (w przypadku pojazd6w
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X.
Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zacirynigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na iakich zostaNy ud.zielone (wobec kogg, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem. w j akiej wys oko Sci), .... ... 7. ui0........... pa. U)hdn An t.

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