
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

DrerlenjeasrialeC2280
(miejscowosé) |

 

Uwaga:

1. Osoba sktadajqgca oSwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda,starannegoi

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegélne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé

whie dotyczy".

3. Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszczegdéInych

sktadnikéw majatkowych, dochodéw i zobowiazai do majatku odrebnego i majgtku objetego

maizenskg wspdlnoscia majatkowg.

4. Oéswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.

OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania sktadajgcego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia

nieruchomosci.

mn

CZESC A
Ja, nizejeeeeeeesheen

 

(miejsce zatrudnienia,

po zapoznaniusie z przepisami ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017

r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam,ze posiadam wchodzace w sktad malzeriskiej

wspdlnosci majatkowej lub stanowigce mdj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— $Srodki pieniezne zgromadzonew waluciepolskiej:
   



I. ‘

1. Dom o powierzchni: ME.

     
   
Z0 wartosci:

 

tytut prawny:oe ty

2. Mieszkanie o powierzchni: Pbk sigs

tytut prawny: LILASAQ:aoEeessovareSAO WAS WETESSEREEATGHENTSETS
3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: “Mh.

OWAPtOSC: wo eeeeeeeeeeeees

rodzaj zabudowy:.

tytut prawny:......

  

 

  Z tego tytutu osiagnatem(¢lam) w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysokoSci: ...

4, Inne nieruchomosci:

powilerzehniasisccisessssesbec. Piesteetaiaase senseen sontecevearsuennc eres cunsavereexsveussueedcavcsnasaseorassesueaauseeeuneweereies

 

tytut prawny:.

 

1. Posiadam udzialy w= spdétkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub

w ktdérych uczestniczg takie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:przedsiebiorcéw

“MU£..MOLLeee

  

2. Posiadam udziaty w innych spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:

UN. HRQLAL  

 

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:.

  

Iv.

1. Posiadam akcje w spétkach handlowychz udziatem gminnych osdéb prawnychlub przedsiebiorcow,

wieaebestakie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:

LULL. LAE.

   

 

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtc

  

 

Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

 

2. Posiadam akcj ge.pehandlowych — nalezy podaé¢liczbe i emitenta akcji:
"LE. L074

  

Z——aptosuenaianictarnl-ww rokurbieeliedechdwwwpseiaat SmREEANEROS

Obi



 

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku

odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej parstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu

terytorialnego, ich zwiazkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace

aetea yciu w drodze przetargu — nalezy ee FS mienia i date nabycia, od

     
   

aedslate hghOLEti

 

12....QMIAOL

Vi.

1. Prowadze dziatalnosé Sanaa(naledyesi forme prawngi przedmiot dziatalnoSci): .............

“y“pose RRALEALEEMUES

PespttnnnGPHRELS PeIes:
Z tego tytutu osiggngqtem(etam) w roku ubieglym przychéd i dochéd w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscig gospodarcza lub jestem przedstawicielem pet carenik

dziatalnosci(nalezy podaé forme prawnai przedmiotdziatalnosci): L245. A

 

   

 

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci

 

Vill.

Inne dochodyosiagane tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajeé, z podaniem

ihekeVz kazdegogewane  

S
i N
] N |

  

 



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadky pojazdé

mechanicznych nalez Ee marke, model irok p dukeBELLALODe

RELORAMANILBRANMesrsnnnrrnnnnrnnnn              

 

     

 

x.

Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwigqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

AWEMULEEWNIGM,REEMAOLEOYs
[SLousasliloianlibflifiMACHMME.
MOU DO SPEBLG AleheKuILILfa -          
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