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OSWTADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
Ux+,zo*t.M1..,
(miejscowoSi)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca

o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2,

Je2eli poszczegrflne rubryki nie znajduj4
naleZy wpisad ..nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca

w konkretnym przypadku

zastosowania,

jest okre5lid

przynale2noSd

oSwiadczenie obowi4zana

poszczeg6lnych skladnikrfw maj4tkowych, dochod6w i zobofriqzafi
odrpbnego i majqtku objgtego malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do majqtku

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienipine.

6. W czp5ci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, 1378, z 2014r. poz. 379, 7072), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam, Ze
posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrebnv:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienipzne zgromadzone w walucie polskiej:
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III.
udzialy w sp6lkach handlo.wychztdzialem gmirurych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-naleZy podai liczbg i emitenta

1. Posiadam

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niz l\Yo udzial6w w sp6lce: /fnq...

2. Posiadam udzialy,wrinnych sp6lkach handlowych-nale?y podad liczbE
udzial6w: !!'3. do.'}ty.W4..., . . ..
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IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorg6)v, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje
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2. Posiadam uk.:,. ;v innych sp6lkach handlowych-naIe?y poda6liczbE

akcji:
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V.
Nabytrem(am) (nabyl m6j malhonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego majqtku
odrpbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
oodlesalo zbvciu w drodze przetargu-naIe?y poda6 opis mienia i datp nabycia, od kogo:

VI.

przedstawicielem

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4gospodarczqlubjestem
dzialalnoSci (nale?y poda6 formp prawn4i przedmiot dzialalnoSci):

- wsp6lnie z inrrymiosobami

..

takiej

mg....Ml*t.

Ztegotytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d
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Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .?lif...o[i-

VIII.

X.
Zobowrqzania pienipZne o wartoSci powy2ej 10 000 zNotych, w tym zaci4gnigte kredyy
pozyczKr
po?yczkr oraz warunKt,
wanrnki, naJaKlcn
na jakich zos/"aly
zostaly udziglone
uclzlglone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarueniem. w j akiej wysokoSci) : ..Aia... &l#.art
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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