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OSWIADCZEN IE MAJATKOWE

radnego gminy. 
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Uwaga:
1. osoba składajqca oświadcrenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupe|nego wypetnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku uastosowania, należy wpisać ''nie dotvczY.''
3. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych sktadników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńską wspólnością
majątkowq.

4. Oświadczenie o stanie majqtkowym dotycry majqtku w kraju i za granicq.
5' oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycaqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadcrenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zg[Q|radzone
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z udziałem gminnych osób p.rawnych |ub przedsiębiorców,
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1' Posiadarn akcje w spÓtkach

w ktÓrych uczestniczq

handlowych z udziałem gmlnnych osÓb iub przedsiębiorców,
emitenta akcji:

prawnych
liczbę itakle-

..1&^8,..
l,i.tN..

-. . na|eży podać

s



Nabyiemiam) (nabvt mój małżonek, z wytqczeniem rnienja przynależnego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorłaInego, ich
twi4zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metrcpr:|italnegc następujqce mienie, które pod|egato
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ia i datę nabycia, od kogo:

(na|eży podać formę prawnq i p1zedm
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_ wspÓ|nie z innymi osobami ..,.'.i'ł'l
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Z tego tytutu osiqgnąłem(ęłam)w
f . Zarządzam działalnościq gospodarczq |ub jestem

mę prawnq i przedmiot dziatalności):

zarobkowej |ub zajęć, z podaniem
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Z tego tytułu osiqgnqłem{ęłam) w roku ubiegłym

vlil.
Inne dochody osiqgane z
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Informacje zawarte w oŚwiadczeniu majątkowym są jawne, zwyłączeniem informacji o

adręsie zamtęszkania składającego oświadczenie oTaz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art.24i ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2019 r,

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomyia). iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego ra podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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