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oSwraoczENrE MAJATKowE
radnego gminy

(nr iej scorvoSi)

Uwaqa:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego lvypelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisa6 "nie dotvczy".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzari do majqtku odrgbnego

i

majqtku

objgtego malZerisk4 wsp6lno6ci4 majqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje

w kraju i za granicq.

r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czg5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czq5ci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

czqsc

A

.la. nizej podpisany(a).

.Vrr.r"L,,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu siq z przepisami ustarvy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn(Dz.U.z
2001 r. Nr 142, poz.l59l orazz2002 r'. Nr'23, po2.220, Nr62, poz.558,Nr I13, po2.984,
Nr 153. poz. l27l iNr 214.poz. 1806), zgodnie zaft.24h tej ustarvy oSrviadczam, ze posiadam
rvchodzqce w sktad malZeriskiej wspolnoSci maj4tkowej lub stanorviqce moj maj4tek
odrqbny:

I.
Zasoby pieniqZne:

- papiery waftoSciowe:
na kwotg:

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

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

rodzaj

zabudowy:

..............,

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

Z

tego tytulu osiqgn4lem(glam)

w

roku ubiegtym przych6d i doch6d

w wysokoSci:

4. lnne nieruchomo5ci:

o wartoSci:

tytul prawny:

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

........r................,

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalely poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanorviq pakiet wiqkszy niZl0%o udzial6w
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2. Posiadam udzialy rv innych sp6lkach handlorvych

-

naleZy podai liczbg i emitenta udzial6rv:

Ztego tytulu osiqgnqlern(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.

l.

Posiadam akcje rv sp6lkach handlolvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6w. w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy

nizl0o akcji w sp6lce:

Ztego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .............
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgn4lem(gtam) rv roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci: .............

v.
z wylqczerriem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa. innej paristwowej osoby prarvnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,

podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

vt.
I

. Prowadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale2y podai formg prawnq

ruq

- osobiSc ie
- .*,sp6lnie z innymi osobanli

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w rvysoko:ici:

2.

Zarz4dzant dzialalnoSci4 gospodarczq lubjestem przedstarvic ielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSc i(na leZy podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):....

- osobiScie

- wsp6lnie z innyrni osobami
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisj i rervizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) rv roku ubieglynr doch6d rv wysokoSci: ..................

VIII.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgt, z
podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tl,tulu: ...............

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto6ci porvyZej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

k^"^J

x.
Zobowi4zania pienig2ne

o

po|yczki oraz warunki,

jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem,

w

na

warto5ci powyzej 10.000 zlotych,

w tym zaci4gnigte kredyty i

jakiej wysoko6ci): ................

Hk""l

