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ośWnDczENlE MAJĄTKoWE

radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba skladająca o§łiadczenle obowiązana iest do zgodnego z prawdą §tarannego i zupelnego wypełnienla

każdej z rubryk.
2. JeŻeli Poszczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanla, należy wpisać "nie dotvcan''.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana lest określić prrynależność poszcząólnych składników

ma|ątkowycĘ dochodów i zobowiązań do ma|ątku odrębnego i matątku obtętąo małżeńską wspólnośclą
majątkową.

4. Ośwladczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju i za granlcą.
5. ośrladczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częŚcl A oŚriadczenia zawańe ą informacje jawną w częścl B zaś informacie nie|awne dotyeące adresu

zamleszkanla składa|ącego ośwladczenie oraz mle|sca położenla nieruchomości.
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Lr-ń ...Nń;........, dnia *§. -P.n.
(miejscowość}

(miejsce lub funkcja}

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2oL7 r.
Poz. 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
(n)cD

na kwotę:

- środki pieniężne zgromadzone w wa]ucie obcej:



3. Gospodarstwo rolne; N t

rodzaj gospodarstwa: ....}§.."ę.,

rodzaj zabudowy:

§ftuł prawny:
Z tego t!/tulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym prrychód i dochód w wysokości:

4. ]nne nieruchomości: 
^ , 

,. l h

:::::::::::_:_:])j"_
o Wartości:

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy nlż toYa udziałów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

wysokości:
:M$::

Z tego §ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku

lv.
1. Posiadam akcje w spdkach

w których uczestniczą
handlowych z udziałem gminnych osób
takie osoby należy podać

lub przedsiębiorców,
i emitenta akcji:

prawnych
liczbę

akcje te stanowią pakiet większy niżLO% akcji w spółce:
:::::.Niłę::...d"ffi;
::::_:::::]]jffi,

Z tego §fiułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji:

Z tego §ltułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

ll.
1. Dom o powienchni: ', o wartości:

Ęltuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ................... fi2, o wartości:

o wartości:
powierzchnia:



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadzę

Ztego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...............,..
2, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicie|em pełryorpocnikiem takiej działalności

T:]:::::i:::::::::::::::::::::::::::i::::j]], , ,,,ll 
* ffi§%_ :: , ,,::

działalnośp gospgdarczą (należy pod
Iryma....C}ni tJ.Ollrrńb.....@, .sv-at

formę prawną i

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): , N::,M*Lx
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy);

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

Vll!.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:



lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złoĘch (w pnypadku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zacią8nięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

naleźy po(ać markę. mądel i rok
l


