
rodzaj gospodarstwa:.../.Sipowierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osi^gn^lem(?Iatn) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:.

tytul prawny:

3.  Gospodarstwo rotae:

II.

1.Dom o powierzchni: ...^>.'.\^?.m2, o wartosci:.^T.^^^..^.^

tytul prawny:...MLV^^?..L^<iLa^M^'^f^^X. " "

2.Mieszkanie o powierzchni: ..̂ 44r^.<?M?.m^^"fnwartosci:

o <r

9nakwot?:

(J^^niejsce zatrudnienia, stanowisko lubfitnkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446
z pozn. zm.) zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w skla^ malzenskiej wspolnosci

maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne:.

srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:^> .̂.y.y^f.....%^.Q^^i^^^

srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej:AWr^r.P^^A^^a^A^

papieiy wartosciowe:4

Ja, nizej podpisany(a), ...^f^^Lo^^.^^M^U^......^!^^..

(imi^jia i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

UWAGA:
1.Osoba skiadajjfca o^wiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupeinego wypeinienia kazdej z

rubryk.
2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w kookretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa "nie dotvczv".
3.Osoba skladaj$ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynalezno^c poszczegolnych skladnikow maj^tkowych,

dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i majs^tku obj^tego matzensk^ wspolnosci^ maj^tkow^.
4.Oswiadczenie o stanie raaj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^^ci A oswiadczenia zawarte s informacje jawne, w czt^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu

zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

dnia ...%L.Q^....

(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy



Z tego tytulu osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(atn) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu
Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzaclu tetytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^

nabycia, od kogo: -dd^.CC~GtM.?^rkhrt:
LA.

VI.

1.  Prowadz^ dzialalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form^ prawn^ i pizedmiot dzialalnosci):

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2.  Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

<L^
Z tego tytulu osi^gnlem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w ktorych
uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

4. Inne nieruchomosci:    o/U.O.1 (^*L

powierzchnia: ....A^Q.Q....^AA

owartosci:*A

tytul prawny: ....AJ.M^?.

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w
ktorych uczestnicz^ takie osoby ^ nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:



X.

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac mark?, model i rok produkcji): .fi^o)><?..^^LL..

-jestem czlonkiem zanajdu (od kiedy):

-jestemczlonkiemradynadzorczej (od kiedy):

-jestemczlonkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy): .../t

Z tego tytulu osi^gn^iem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiaganc z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:.^

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuht osi^gn^lem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gn^lemj^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2.  Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy

podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):




