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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gminy

P^-^J^Z..../ dnia

(miejscowosc)

Uwaga:

1, Osobs sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej zrubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osobs sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzerisk^ 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 CZQSCI A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne/ w cz^sci 8 zas informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), /£i/?.^.^

(imiona i nazwisko oraz^azwisko rodowe)

urodzony(a}..^^....£^....^^^.^..^...................................... w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko iub funkcja)

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

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

Zasobypieni^zne:
srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosdowe:

na kwotQ:



1. Dom o powierzchni:.........^...Tf........... mi, o wartosd:

tytut prawny:............. ^^/S?.^.^.^Z^°:"^.^

2. Mieszkanie o powierzchni:................... m , o wartosd:

tytutprawny:............................. ^/.^.A7.\,,.... £2.€^.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:............................................................. powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Z tego tytutu osEqgnqtem(Qtam) w roku ubEegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosd:

powierzchnia:

owartosci:

tytuf prawny:

III.

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

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbQ i emitep.ta udziatow:

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

.^....x...^',.^;,

Z tego tytutu osi^gnqtem(^am) w roku m dochod w wysokosci:
"T" L,-""

.^:.

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych ~ nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:
"9 '7~\t'"
ff.^(..,^,

Ztego tytufu osiqgn^em(Qtam) w roku ubiegiym dochod wjuvysokosci:

IV.

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

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - na[ezy podac ficzb^ i emitenta akcji:

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

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

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac ticzb^ E emitenta ajccji:

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



V.

Nabytem(am) (nabyf moj matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej iub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato

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

'^ '*-»'" *rr**^i'iii i.*^i'<-BA*Tri.

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczq (nalezy eodac forrn^ prawn^. i przedmiot dziatainosd):
'(/<,"-' '-? t^'

'.^.^..r^

- osobiscie..........................^^C...^2.<2Z'.^^.^..

-wspolnie z innymi osobami.................^^^f.......^^.<^.2^^.^7^...A^............

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosd:
2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawidelem petnomocnikiem takiej dziafalnosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnpsci):
../

-osobiscie...............................^^.^^C.4^.^-?.^...^".^..^

- wspolnie z innymi osobami ............/1^^./.^.T.........^Q..€^.Z../^^^.^.,

Ztegotytutu osiqgnqfem(^tam) wroku ubiegtym 4ochod w^/ysokosci:
i^'" ^ • --7 sw---^

./.. '„.€... ^..f..

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...............^^/.^......^.C^.f^.C^Z.

-Jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy);......... /'U..^£........^2€^Z..^.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....,...^^/.^^.......^^^^^^.€^^?.^

Ztegotytutu osi^gnq+em(Qfam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej iub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
.^y*^ ^y ^fy i/./1^"'/'"'^

,'^.\£...........~.'/..^rf^..^..^^.'&-..-i^...'3iv!,^.

,f^=^

/^"4/y7j^
.^r:-,



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac markQ, model E rok produkcji):................^^......................................................

.^.^;.^.^..^./.^^.....C^^^^^/^^.^^-^^^.....^^^A^..<./.^..^^

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyze] 10 000 zfotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):......

•MUMW"'-—"A!hM*~""-

'4-€y "^ y./.. ^.4 ^
.*.».'. ..... U^Sr.



Wylqczenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust 1 ustawy o samorz^dzie gmmnym (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. I

.•.y:.^^^

(miejscowosfi, data)

'^i^.^w^'^;*<, p"; ^., p^p ,'^, '^" •^•'' ^^^'

L ..

(podpis)


