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Kry^t)/ui
OiWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

radnego gminy

dnia r.

{miejscowoici

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowlazana jest do zgodnego z prawd^ starannego 1 zupeinego wypetnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeiell poszczegdine rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ..nle dotvczv".
3. Osoba sidadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre^lid przynaleznoi£ poszczegoinych skladnikdw

majqtkowych, dochodow I zobowiqzaii do majqtku odrqbnego I majqtku objqtego matzenskq wspolnoklq

majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju t za granlcq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownlez wierzyteinoicl pienlqine.
6. W czqici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqsci B zas informacje nlejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomoici.

Ja, nizej podptsany(aj,

urodzonvia)

M>.>< ;

(miejsce zatrudnlenia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. □ samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sMad maizenskfej
wsooinosci maiatkowei lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

I.

Zasoby pieni^zne: _ 7 _ \ t. \i
-irodki pienlqine zgromadzone w walude polskiej;

- srodki pieni^zne zgromadzone w walude obcej:

- paplery wartosdowe:.

. na kwot?: .

7c ztninnq xvprowiidzonq przez § I pki I rozporzqdzcnia Prczesa Rady Minislriiwr dnia 28 czcrwea 2017 r. zmicniajqcego fozpoi7Ji-
dzcnic w sprawie okreslcnin wzorow rorniularzy oswiiiclczcn mujiitko\v)'i;h radnego grainy, wojla, Ziislypcy wojta. sokredirza grainy,
.skurbnifcn grainy, kierou-nlka jcduosifci organizacyjnej gminy, o.ioby zurzqrizajqcej i czloaka orgnnu zarzqdzajucego gminnq osobq
pravvTii! oraz n.mby wydajqcoj ilccyzjc atlmtnisiracyjiic w imicniu wojla (Dz. U. pirz. 1298), ktore wcszio w zycie z dnicm I lipca
2017 r.
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1. Dom o pDwrerjt^hni: o wartosu
tytui prawny: i

2. Mieszkanie o powierzchnt: ....'Z o wartoici;
tytut prawny: HT.

3. Gospodarstwo rolne: . « i ci
rodzaj 60spQdarstwaj,fcP^^.^..Q|MW\\...9.\^ powierzchnia: .....AiP.njftr..
0 wartoki: ...jJi:;.,
rodzaj zabudowy: ,
0 wartoki:

owy:

tytul prawny; ,
Z tego (ytuiu osi^gnqlem{^am) w roku ubieglym paychdd i dqcbdd w wysokokl:

4, innenieruchorr.oscl:, ^ IT \ 5)QDpbcL W,cO «c:
powierzchnia:

0 wartoki:....

tytut prawny:

1. Posladam udzlaly w spdtkach handiowych z udzlatem gminnych osdb prawnych tub przedsi^biorcdw,
w ktdrych qczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta udziatdw:

udzia(y te stanowiq pakiet wlqkszy niz 10% udziatow w spotce:

Z t^Ovtytutu culagnqlemjqtam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici:

2. Posladam udzialy w Innych spdtkach handiowych - naleiy podac llczbq I emitenta udzlaldw: .Posiadam udzialy w inny

Z (^o tytulu psiagn^lem{qlam| w roku ubieglym dochdd w wysokoici:

IV.
1. Posiadam akcje w spdtkach handiowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiqbiorcdw,

w kldrvch ^czestnicz^ takle osoby - nalezy podac ticzbq I emitenta akcjt:w kldrvch ^czestnicz^

ak^ tf stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdice:
....^1,
^tegq tytulu qsiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:

2. Pos^dafn ak^l^i^mr^^spdlkach handiowych - nalezy podad liczbq I emitenta akcjf;.
Z te^ t^ulu^si^gn^lem{qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokodct: ,



Dzicnnik Ustaw - 5 - Poz. 2020

V.

Nabyfem(am) (nabyf moj matzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
odSkarbu Paristwa, innej panstwov/ej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich
zwiazkdw, komunatnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegafo

zbydu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo;

VI.

1. Prowadze dziaJalnosc gospodarczq (nalezy podac form^ prawng i paedmiot dzialalnosci): .

■ wspdinle z innymi osobami

Z tego tytufu aslqgn^iemi^faml w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosd:'^.§^.^..,^^^^AVO
2. Zarz^dzam dzialalnosciq gospodarczq lub jesterr przedstawicielem pelnomocniklem takiej dzialarnoftr
(n^^pQ^c.^iT^nrawn^ i przedmiot dzialalnosci):
- osoblscie,.

- wspdinie z innymi osobami..

Z tego tytulu osi^gn^lem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosd;

W spdtkach handtowych (nazwa, siedzlba spolki):..

- jestem czlcnkiem zarzqdu (od kiedy);...

-jestem cztonklem rady nadzorczej (od kiedy):.

—Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy);....

Z tego tytutu oE]ggngtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici;

Vlli.

Inne dochody oslqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^, z podaniem
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 GOO zlotych (w pnypadku pojazddw mechanicznych
nalezy pqdacniark^,model i rojyjrodukcji): ^ v ■« « v iv •*

X.

Zobowiqzania pieniqine o wartoici powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz
warun^i, na j^ich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakie] wysokosci):irunki, najakich zos


