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oSwt,q.nczENIE MAJ.trKowE
radnego gminy

(rniejscowoS6)

Uwaga:

1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborvi4zana jest do zgodnego z prall,dq, starannego i
zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisa6 "nie dotyczvtt.

3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynaleLnoSc poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzui do majqtku odrgbnego

i

majqtku

objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku

w kraju iza granicq.

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniq2ne.

6. W

czgSci

A

oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne,

w

czgSci

B

zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZESC A
.la, nizej podpisany(a).

rodowe)

(m iej sce zatrudnienia,

pozapoznaniusigzprzepisanri ustarvyzdnia8marca l990r.osamorzqdziegnrinnynr(Dz.U.z
2001 r. Nr 142. poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23. po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13. po2.984,
Nl 153, poz. l27l i Nr 214,poz. 1806), zgodnie zart.24htej ustawy oSrviadczam, ze posiadam
rvchodzqce rv sklad malzeriskie.i lvspolnoSci majgtkorvej lub stanorviqce moj majqtek
odrgbny:

G

I.
Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne z,gromadzone rv 'uvalucie obce'l: ....
papiery waftosciowe:

.................

.9......
.... na

kr.r

II.
1.
1

2.

tytul prawny: ..............

4. lnne nieruchomoSci:

o wartoSci:

tytuI prar.vny:

III.
l. Posiadarn udzialy rv spolkach

handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6lv. w kt6rych uczestnicza takie osobv - nalezv oodai liczhe i emitenta rrdzialow:

udzialy te stanowi4 pakiet w'igkszy niZ l0%o udzial6w w sp6lce:.

G

IJ,,o

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wys

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlorvych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6rv. rv kt6rych uczestniczq takie osoby - nale|y podai liczbq i ernitenta akcji:
a

; ;;;;;;; ;,;;;;;;,,,,",, *

;, ;;";;; ;;.;;; ; ;;il;

2. Posiadam akcie w innych sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbe i

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek.
odrgbnego)

od Skarbu

z

rvylqczeniem nrienia przynaleznego do .iego majqtku

Pafstrva. innej paristrvow'ej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od konrLrnalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie. kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargLr - nale|y podad opis mienia i datq nabycia. od kogo: .............

vI.
l.

Prorvadzg dzialalnoSi gospodarczq (naleZy podad formg prawn4

Gu,"

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

- osobiScie

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegly

VII.
W sp6lkach handlorvych (nazwa, siedziba sp6lki):

...

-

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem kornisji rer.vizl,.inej (od kiedy):

VIII.
Inne dochody osiqgane

z tytu[Ll

zatrudnienia

podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o rvartoSci

po

mechanicznych nalezy poda6 markE, model i ro

...

{...

-g.....

Zoborviqzania pienigZne

o

rva(oSci po\vy2ej 10.000 zlotych,

lv tym

zaciqgniEte kredyty

i

pozyczki oraz rvarunki. najakich zostaly udzielone (rvobec kogo. rv zwi4zku z jakirrr zdarzeniem.
rv

jakiej

tr'1,sokoSc i):
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