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oSwrauczENr E MAJATKowE
radnego gminy

Us'nga:

1. Osoba skl:rdajqca oSn'iadczerrie obou'i:1zana jcst tlo zgodnego z pralvcl4, staranncgo i
zupelnego rvvpelnienia ka2dej z rubryk.

2. JeLeli poszczcg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnl'nr przypadku zastosowania, n:rlc2y,
u'pisa6 "nie dotyczy".

3. Osoba sklndajqca oSu'iaclczenie oborviqzana jest okreSlic pt'zS,raleLnoSt poszczeg6lnych
skladnik6u' ntajqtkon'yclt, dochod6n,
obj gtego nra l2eris kr1 rvspdl noSci4
-1.

nr

a

i

zoborvi4zafi do maj:1tku odrgbnego

i

ntajqtku

j 4 tkorvzl.

O6n'iadczenie o stanie nrajqtkorvy,nr dog,czy majqtku w kraju i za granicq.

5. OStviaclczenie o stanie majqtkou'1'm obejmuje r6rvnie2 wierzl'telnoSci pieniqZne.

6. W

czgSci

A

oSu'iadczenia zau,artc sq informacje jawne,

u, czqSci B zaS infornracjc

Itiejarvne do(vcz4ce adresu zamieszkania skladajqcego oSrviadczenie oraz nriejsca poloZenia
nieruchonroSci.

CZ\SC A
.la. niZe.i podpisanv(a).

(in'riona i r-razwisko

zatrudnienia, stanorvvisko lub tirnkcja)

po zirpozrlaniu sig z prz-episanri ustart,v z drria 8 rnarca 1990 r. o sarrorz4dzie grnirut-y'r't't (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. l59l orazz2002 r'. Nr 23. poz. )20, Nr 62, poz. 558. Nr I 13. po2.984,
Nr 153, poz. 127l iNr 214,poz. 1806). zgoclnie zart.24h te.i ustarvy oSrviadczanr. ze posiadant
nchodzace rv sklad malZeriskiej rvspolrroSci rrrajqtkorve.i lub stanorviqce mo.i rnajqtek
odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgronradzone rv rvalucie polskiej:

- Srodki pierrigzrre' zglorrradzone rv rvalucie otrce.i: .......

- papierv rvartoSciorve: ........
na

n:t*

krvors:

e.ghI4lrtA,t

()()
II.
l. Don'r o porvierzchni:

...

........ lD2, o u,artosci: ...n&'qt

..

tvtul pra\vnv: ............
2. Mieszkanie o polvierzchni:

t1'tulprarvny:..............

.-.

1,-..

3. Gospodarstrvo rolne:

roclzaj zabuclowy:
tytu I

Cr.

pral,ny' ......U--WhH./,....,..

Z tego tytLrlLr osiqgnqlenr(glanr)

\v

idoch6d \v

n,ysoko5ci:

4. Inrte nieruchorroSci:
powierzchn ia: ..............OAIL
o wartoSci: ....,. . ........f.h"!L..

I

II.

l. Posiadarl

r-rclziuly rv sp(rlkach ltartdlorr,,,-ch z uclzialent gmirurych os,5b prawnych lub

przedsigbiorcclrv. rv kt(rrych uczestniczE takie osoby

- nale|y podai liczbg i erritenta udzial6rv:

udziaty te stanorviq pakiet rvigkszy ttizlOYoudzialorv rv sp6tce:...f}flr. 0ghUrof

o()

2. Posiadartr udzialy tv ittttyclt sp6ll<ach hancllou,ych

-

nalezy podai Iiczbq i enritenta uclzial6rv:

Ztego tyttrltr osi4grrqlem(glam) w rol<u ubie,slynr clochod rv rvysol<oSci: ..ttl,&...dd

l.)

IV.

l.

Posiadartt akcie rv sp6lkaclr handlowyclr z udzialent gnrinnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6tt'. \t' kt6r1'ch uczestniczq takie osoby - nalezl, poda6 Iiczbg i erritenta akcji:

Z

tego tytr.rlu osi4gn4lenr(Elarn)

w roku Lrbieglynr cloch6d rv r.vysokoS.i' ..0Vi[.. W..........,

v.0
Nabylenr(arrr) (nabyl rnoj nralzonel<.

odrgbnego)

od Skarbu

z

wylqczerrierl mienia przyrraleznego do jego majqtkLt

Paristlva, inrrej paristr,vorvej osoby pralvrrej. jednostek samorzqdu

terytorialne-t{o. ich zrviqzkcirv lub

od komunalnei osoby prawnej nastgpuiqce mienie,

kt6re

podlegalo zbycitr w drodze przetargu - nalezy podai opis mierria i datg nabycia. od kogo: .............

VI.

l.

Prolvadzg dzialalnoSi gospodarcz4 (naleZy podai for.tng prawnq

i przedrlicit dzialalnoSci): .............
- osobiScie
- wspclInie z innyrni osobanti .........

Ztego tytulu osi4grr4lenr(qlarr) rv roltu ubieuly

i doch6d

1y 1q,15oko5ci:

Ztego tytulu osiqgnqlerrr(qlam) lv roku ubiegly'nr d

a

VII.
W sp6lkaclr harrdlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

.....

-

jestenr czlonkiem zav4du(ocl kiedy): ......n4fg..,

-

jestent czlorrkiem

-

jestem czlonkiem kornisji rervizyjnej (od l<iedy): .....

t'ad5r t1n61ro,'czej

U..

(od kiedy): ....

Z tego tytLrlu osiqgnqlenr(qlanr) tv roku Lrbieglynr doch6d rv

vr,y

VIII.
Inrre dochody osiqgane

z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkotvej lub zaiq(,,

z

podaniem klvot uzyskiu,anych z l<azdego t],tulu:

. drn*s.
IX.
Skladniki mienia ruclrontego

o rvartoSci powyze.i

10.000 zlotych (rv przypadku pojazd6w

rreclraniczrrych nalezy podai rlarkg. nrodel i rok produkcji):

x.
Zobowiqzania pienigzne

o

wartosci porvy2ej 10.000 zlotych. rv t1,nr zaciqgniqte kred1,1y

I

po2yczki oraz warurtki. rra.iakich zostal,v udzielone (lvobec koqo. w zrviqzku z jakinr zdarzeniern.

