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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gminy ^

./ dnia
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdejzrubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania/ nalezy wpisac .,nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowigzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnosciq

majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),

^Jmiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej
wspoinosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieniqzne:
srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie polskiejj

srodki pieni^zne zgromadzone w walude obcej:

- papiery wartosclowe:

na kwot^:



"5/9/Q
1. Dom o powierzchni:.....//^L^.......... ^, mz, o wartosd:.............«^.«</Z>:<....4;..£..^......^;

tytut prawny: ...€J^(p.&^^>Q4.
2. Mieszkanie o powierzchnL.....^^/.^

tytut prawny: ....^.5i

3. GosDodarstwo rolne: ,. . /

rodzaj gospodarstwa:.......^j./.(^....£.£^;^.€^i4.......,„.,......, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiqgn^em(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosd: ^ ~ 'j^ ^^/"]^ .^» ?

powierzchnia:..............................^^^R...........................^^^

owartosci:.....................................4^..^x^.',.^

tytut prawny:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby -" nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzia^ow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spotkach handlowych - palezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osiqgngtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. PosEadam akcje w spotkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

wktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spofce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akqe w innych sp6ti<ach handlowych - n^lez^podac liczb^ i emitenta akcji:

Ztegotytutu osiqgnqtem(^tam) w rokuubiegtymdo^ho^wwysokosci:



V.

Nabyfem(am) (nabyf moj matzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalne] osoby prawnej lub zwiqzku metropoiitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo:

VI.

1. ProwadzQ dziatalnpsc gospod^rczq (nalezy p^pdacftormg prawnq i przedmiot dziatalnosci):

'Ccfl W.&&€)€^ „.... ^/M^M.//.h^€£..... .... .^Q^)aiwc:^.
osobiscie

- wspolnie z Jnnymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqfem(^tam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie.

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gnqtem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqfem(^tam) w ioku ubiegtym dochod w wysokosci:

Vili.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub jnnej dziatalnosd zarobkowej !ub ZBJQC, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:



ax.

Skfadniki mienia ruchomegb o wartosci powyze] 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych/ w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzieione (wobeckogo/wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):......



Wytqczenie Jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosd.

'".//-"n.s/ / :'?'y
.f-mrsf,'.

(miejscowosc, data) (podpis)


