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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gnllny
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Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego

i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. Jeieli

poszczeg6lne

rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,

naleiy wpisad "nie dotvczv".

jest okreSlid przynale2noS6
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzarl do maj4tku

3. Osoba skladajqca
poszczeg6lnych

o5wiadczenie obowiqzana

odrgbnego i maj4tku objgtego malZeriskq wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4, O5wiadczenie o stanie majqtkorvym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.
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zatrudnienia,
(miej sce

stanowi sko lub funkcja)

po zapoznaniu sig zprzepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), zgodnie z art.24htej ustawy oSwiadczam,
2e posiadam wchodz4ce w sklad malzehskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:
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2. Mieszkanie o powierzchni: .........ffi2, o wartoSci:

..........siE- J$$}|t

tytut prawny: ..............
3. Gospodarstwo rolne:
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tytul prawny: ..............

Z

tego tytulu osiqgn4lem(glam)

w roku ubieglym przych6d i

doch6d w wysokosci:

4.

III.
1. Posiadam udzialy

w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0%o udzial6w w

Ztego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:.

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

-

nale?y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:
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Iv.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestnicz1takie osoby
.................

- nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochSd w wysokoSci: .............
2. Posiadam akcje

w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:
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Ztegotytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,

z

wyl4czeniem mienia przynaleilnego do jego maj4tku

od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
odrEbnego)
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l. Prowadzg dzialalno6i

gospodarcz4 (naleZy podai formE prawnq
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- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

2.

Zarzqdzam dzialalnoSciE gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

* *s))

dzialalnoSci(nale?y podad formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

.;;",;;;

,

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

W sp6lkach handlowyc h (nazwa,siedziba sp6tki): ............
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

ztego t1'tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub
zajg(,
z podaniem kwot uzyskiwanych zka2dego tytulu:

IX。
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x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty

i

polyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,

w

zwiqzku

z

jakim

zdarzeniem, w jakiej wysokoSci) : ................
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