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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
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(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegoi zupełnego
wypełnienia każdejz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„Nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodówi zobowiązań do majątku odrębnegoi majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Dom o powierzchni:soEAC: m2,o wartościOOOOO, (cleanonizwo
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4. Inne nieruchomości:
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta
udziałów: aizs sikorarz ośwwićs eewinicjcć ski zskałPOoraje oo rojenie Mesa:SaszejOOOgejpiwoś siegeA ULAReANtoEEPOeEEaAiaudziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..............okaseekrXasuaowas śdiWenawic66wsjeśs ss sśn sz diw sni ko indwś Epoka Sornvov00ebone «50 ssa0z zes sze pszz0re00<s€<z€ress€e760 004 20YTETT ETA pas ae maa aa nosy Say
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
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2. Posiadam akcje w innych spółkach hand
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Nabyłem (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
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1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności.|Gofe ARA XIuSRłUDIR
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ANtytułu gora w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..........
(Pcyaleśł„LOGOSO„TDi...ZD,Bp.aajdeas2. Zarządzam działalnościąjr lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..................zececeee
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ........mt.o si
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, Toniki rokposesa jaana
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kągo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości): „zonieb,Moda(7„lawe,UO)WD R.RE2DAE AS? eAIR : Ska a w sd ck saa aay jkaes Sl aoi Sa yk SEPEk R SE ESE ACT cienka czne

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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