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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
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Uwaga:
1. Osoba skiadająca oświaduenie obowiązana jest do xgodnego : prawdą, starannego i lupeinego wypełnienia
każde] : rubryk.
Z. Jeźeii poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku lastasowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność posxczegńlnych skladników
majątkowych, dochodów wbowiąxań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnaścią
i

majątkową.
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Oświadczenie o stanie majątkowym dotycxy majątku w kraju i za granicą,
Oświadclenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia :awane są informacje jawne, w cxęs'ci B zaś informacje niejawne duiycxące adresu
zamieslkania skiadającego oświaduenie ora! miejsca poiożenia nieruchomości.

fśęnśiźa?podpisany(a), „JR,—D iii-(10
urodzony(a)

M Mme-Hmb]

Ou [Z]/LLU,)

Aquionjalnazwisko

Gy 50?qu

vod

KIJIĘCIENV

oraz nazwisko rudowei

(miasta zatrudnlenia, stanowisko lub iunkqai

po zapoznanlu się 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, ze posiadam wchodzące w skład maizen'sklej
wspólności majątkowej-iub—s—tanewiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

~środki pieniężne zgromadzone w walucie poisklej

na

kwotę:.
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tytuł prawny
2. Mieszkanie 0 pomerzchni
m , o wartosci
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tytuł prawny: ..
..
3. Gospodarstwo rolne:
rodza] gospodarstwa:
powierzchnia:
.. ..
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytuł prawny
2 tego tytułu os›ągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychod dochod w wysokosci
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia
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o wartości:

1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby ~ należy podać liczbę emitenta udZiałów:
l

udziały te stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spółc
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,

2. Posiadam udziały winnych spółkach

Z

handlow—(Ech

—

należy podać liczbę i emitenta udziałów

OT

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym oochod w wysokos

IV.

1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
|
których
uczestniczą takie
osoby —
należy
podać
liczbę
emitenta akqi:

w

akcje
Z

Z.

te stanowią pakiet większy niż10% akcii w spółce:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dnchód w wysokości.

Posiadam akcje winnych spółkach handlowych — należy podać liczbę emitenta akc]
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

.

V.

Nabylemlam) (nabył mój malżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowe,” osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalne] osoby prawnej lub zWiazku metropolitalnego nastęouiace mienie, które podlegaio
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kog
i

Vl.

]. Prowadzę dzialalność gospodarcza (należy podać formę prawną przedmiot dzialalności)'
i

„Dai-miri

—osobiście„

Z tego tytulu osiągnąłem(ęlam] w roku ubieglvm przychód dochód w wysokośc
Zarządzam dzialalnościa gospodarczą lub jestem przedstawmielem pełnomocnikiem takiej dzialalności
(należy podać formę prawna przedmiot działalności).
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innymi osobami

tego tytulu osiągnąiemlęiam) w roku ubiegłym dochod w wysokosc

VII.

Nić

W spóikach handlowych (nazwa, siedziba spolkil

boTWZą

—iestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
—iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

~iestem czlonkiem komis] rewizyjnej (od kiedy
Z

,

tego tvtulu osiągnąlem(eiam)wroku ubiegłym dochód w wysokos

VIII.

Inne dochody osiągane
z

tytulu zatrudnienia lub inne] dzialalności
zajec, z podaniem
zarobkowej/1 lub!
tytulu-_DUdMQI...ł€
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoścu powyzei 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model rok produkcji)
i

ZobGWiązania pienięzne @ warms'ci powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz
warunki, na Jakich zostaiv udzielone (wobec kagn, w związku zjakim zdarzeniem, wiakiej wysokości): ..
i

częśc
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(al, iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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