
ośWlADczENlE lvlAJĄTKoWE
radnego gminy

1, osoba składaiąca oświadczenje obowiązana jest do zgodnego z prawdą, 6larannego izupełnego
wypełńienia każdej z rubryk,

2, Jeże|i poszc_zególne rubryki nie znaidują W konkretnym prżypadku żasto§owania, nal6ży Wpisać
..nie dotvczv".

3. osoba 9kłada.iąca oświadczenie obowiążana jest określić przynależność posżczególnych
składników majątkowych, dochodóW izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętógo
ńaźeńską Wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycży majątku W kraju iza granjcą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje róWnież Wieżytelnóści pieniężne.
5-W części A oświadcżenia zawarte są inrormacje jawne, w części ti zaś infolmacje niejawne
dotyczące adre§u zamiesżkania składającego ośWiadcze;ie craz miejsca połaże:,lja
nieruchomości.
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Uwaga.

po żapożnan u 5 ę z przep sam Un;V",y i dr a t mar.a 199C r o s.rrorżądzie emin|?,.c iDż I), ż 2aI1 r pal
1875], żgodnie z dń 2,1h tej ustaW]t, oś\łjadc.arr, żE p.3l;a.i. ],,r.i]..]ża.e !r 5kład ..a]:eńsk]ej VJspó noac]
majątkowej ub stanoWiące mó] majątek odrębn!,:
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1. Posiaciam ldziaiy W spótkech handiowych z t]dż 3ten- gminnych

W których uc.esinicu ą tak]e osoby - nal€ży podać licżbę em]tenta

osób piaWnrch ]ub przed5ięb cl.ó\\,,
udz]dłóV/]

uiZ ał| ie 5tanoWia paki€t W ęk5ż.! l.]: ia% !d:]alć,,,J l! !pó].e:

Z iego iytu}u osiągnąłem(ęłam) W roku ubi€8iym dochód W 'nrvsokości:

2, Posiadam Udział W innych spółi(ach hanc oWYch - nal€ż! poiać ]jczbe emiienta !d:;alctv:

Z lego tYtułu 05]ągnąienr{ęlam)Vl roku ub eglYm oocalód ,ri W!,scłoś.i

P05]adam akcje W 9półkech hanc]owych. udżiałenr gm nn_\,ch 05ób !rra],riych itib przeds ebiorcó,,1,,
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akc]e te sianoWią pakiei \,,,eksry n ż 10% akcji r] spól.e:

Z tego tytt]iu 05iągnąl9r.(ęiamj \,,r' rckU t]bleglym dochód \,,, |"r'vsokoścj:
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1, Prowad?ę dż]a]a]ność Bospo.iarcżą (na]eży poc.ć fornre priWi; p.le.jmiot dż dialnoś.j]] ., . .,-./,,.' ;: ,,4

- W5pó ]r]e z inymi osóbanr]

Z tego \,iLr|u 09 ągnąłemle]anrl W rck! !b eg?ym pl:ychód ; rjochód }r d,,,scko].
2 Zarządlafi]d.iaia]nościągo5po.iar..ą]ubjesierrprżedsta,nc]eIe.npe]nornocniłienidkie] dria]a nośc]
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Z iego lytułU osjągnąłemlęlam) \i/ rok,] ub eg]Vm dochód W Wysckośc]i
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Po],lyźsze ośW.dczene sktdd.m ś$liadom!i.), ]ż na podsiav,,i! ali ź33 § ] (odek9u k.lrego z. pcdari.
n]epraVJdy lUb ziićjen e 0r.WdV g.ou] kara porbaWien a WoincŚc].
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