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radnego gminy

[lu,viq, 7qlitu bf*J

3. o6oba skladalqca o6riadcze.ie oboriqzana leBt otre6Li6 prrlhaleinoi6
po6zcz€g5lnycb 6hlactiik5E aajattoFrch, d@hodo{ i zobdaqrlri do Gjeuu
odlgbnego i Dejqt]<u obJetego Da]ren6k4 .sp6lnoScia aajetlora.

1. Oscba Bk].aalajqca o6siadczenie olooxi4zana l.st do zgodr.go z p!awd4,
atalarnego j. zupolnego uypelnienj.a kaid€j z lu.bryk.

Jereli poszcz.g5ln€ rubryLi n1a znaldujq e kontretDla przypadku
zastososania, nal.iy wpisa6 "Ei6 dotyczy".

5. oiwi.adczeDj.€ o at.ni€ raj4ttow]E obelauje r&Diea ,ierzytelnoicr

6. w czeEci A o6riadczenia zara.tc aq i.rfonacte laFire, r. cze6ci B za6
infodacje niejarne dotyczece adresu zaDi.€szkan:.a a]caaaLlqcogo
o6Biadczeni€ orat Di€j6ce poloieDia nreruchccosci.
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Ja, ni zej podpisany(a),
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oraz DazBisko rodo{e)

4. Oswaadczenie o stanle najatkoe-r@ dotyczy ralatku { kralu iza granlca
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przepisami ustawy z dnia a @rca 1990 r. o sahorzadzie qminnyn (Oz. U. z

2o\7r. poz. 18?5), zgodnie z art- 24h rej ustawy oswiadczalh, Ze posiadaft

wchodzace !r skiad ma]2enskiej wsp6lnoSci majalkowej Iub sta.owlECe moj

majatek odrebny:



t

zasoby pienle2ne:

- 6rodki pieniezne zsromadzone w walucie obcej:
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m2, o wartosci
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, potrierzchnia:

2. Mreszkanie o pouierzchni: ....
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3. cospodarstwo lolne:

rodzaj gospodarsLtv
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rodzaj zaludowy:

Iy ul p'aw_y:

Z tego rytulu os j.aqnalem (e lan) h roku ubieqlym przych6d I
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d..h6d w rvsokoS.i:



III.

udziaty te stanowia pakiet

1. Posiadam udzialy w sp6]kacb handlowych z udzialen gninnych os6b prawnych
Iub przedsiebiorc6w, w ktorych uczestnicza, Eakie osoby - nale2y podac
Iiczbe i emitenta udzial6w:
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2. Posiadam udzialy !., innych sp6lkach handl
enrr enra udzr.i oh;

ch - nalezypodad liczbe i

Z tego tytulu osiaqnalem(elan) w !oku ubieglym ch6d , wysokosci I
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1. Posiadan akcj e w

lub przedsiebiorc5w,
i emitenta akcji:

sp6lkach handlowych z udzialem qninnych os6b pra$nyctr
w l<!6rych uczestnicza takie o6oby - nale2y poda6 liczbe

frde
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akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2 10* akcji w sp6lcer
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Z tego tytulu osiagnalem(elar) w roku ubiegtlqn doch6d r rysokosci

tuog

2, Posiadan akcje ur innych sp6lkach handlowych

cmltenta akcj i:

l.A,€,

- nalezy podaa Iiczbe i
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Z tego tytulu osiagnalen ( elan) w roku ubiegltm doch6d wwysoko6ci;

{A[ *\Y
Nabyteh(an) (nabyl m6j ma.Iionel, z wylaczeniem mienia przynale2neqo do jego
najalku odrebnego) od Skalbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej.
jednoslek samorzadu terytorialnego, ich zwiazk6, Iub od komunalnel osoby
prawnej ]ub zaiEzku me!ropolitalnego nastepujace nienie, k!6re podlegalo
zbyciu !t drodze przerargu -nalezy podae opis riienia i dare nabycia, od
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kogo :
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1. Plowadze dzialalnose gospodarcza (nalezy podai forme prarna i przedmiot

- rr6p61nie z innymi osobami

Z tego tylu]u osiaqnalem(elam) w roku ubiegtlr
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i doch6d , svsokoSci: - -. - - M4s
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2. Zarzadzam d?ialalnoscia gospodarczq lub jestem przedstayicielem
pelnonocnikien takiej dzialalnosci {naIeZypoda6 forne prauna i przedniot
dzialalnosci):
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vsp6lnie z innlani osobami

z tego tytulu osiagnalenielam) w roku ubieglyn doch6dw aysokosc.i
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t{ sp6l.kach handfowych (nazwa, siedziba sp6}ki):

iestem cztonkien zarzadu (od kiedy):
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- jesteh czlonkien rady nadzorczej {od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnalem{elm) w roku ubieglym doch6dw wysokosci:
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Inne dochody osiagane
zarobko'rej lub zaj e6, z

zat rudnien ia Iub
kwot Dzyskiwanych

innej dzlalalnoSci
z kazdeqo tytulu:
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skladniki mrenia ruchomeqo o wartosci powy2ej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nale2y poda6 marke, nodet i rok produkcji):
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irk

zoboliiazania pieniezne o wartosci pouyzej 10.000 zlotych, w tym zaciaqniete
kredyty i paZyczki araz warDnki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej ,ysokosci) :
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Powy2sze oswiadczenie skladam Swladony(a), iz na podstawje art.

(niejscowo66, data) (podpis)

233.5 1 xodeksu karnego za podanie rieprawdy 1ub zatajenie praiudy grozipozbawienia !.,olno6ci.
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