oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy
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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotvczv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzyna|eżnośćposzczegó!nych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską wspóInością ma.

jątkową.
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oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicq.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adre.
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych
osob prawnych lub przedsiębiorcow, w
rych uczestniczą takie osoby _ nateŻy podac liczbę i e.mitenta
udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałÓw w spÓłce:
.''.,
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
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W wysokoŚci:
WysuKosc|.
2. Posiadam udziały w innych spÓłkach hand|owych
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na|eŻy podac liczbę i emite4ta udziałÓw: .-."fl.,:-ł
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1' Posiadam akcje w społkach hand|owych
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udziałem gminnych osÓb prawnych |ub przedsiębiorcÓw,
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W społkach hand|owych (nazwa, siedziba spÓłki):
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisjirewizyjnej(od

kiedy):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod
w wvsokoŚci:
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Składniki mienia ruchomego o wa
podac markę' mode| i rok produkcji):
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Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczkiorazw,9rus;ki,
na jakicń zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdaueniem, w jakiej wysokosci):,/41{

PowyŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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