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oSwlnnczENr E MAJATKowE
radnego gminy

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie oborvi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy
wpisad "nie doWczv".

3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6u'

i

do majqtku odrgbnego i majqtku

zobowiqzari

objgtego malZerisk4 wsp6lnoSci4 majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku

w kraju iza granicq.

5. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje rriwnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS infornracje
niejarvne dotyczqce adresu zanrieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomo5ci.
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(rniejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniu sig z przepisanti ustarvy zdnia 8 nrarca 1990 r. o samorzqdzie grninnvrn(Dz.lJ.z
2001 r. Nr 142. poz. l59l orazz2002 r. Nr23. po2.220,Nr62, po2.558, Nr I13, po2.984,
Nr 153, poz. l27l iNr 214,poz. 1806), zgodnie zat.24h tej ustarvy oSrviadczant.2e posiadarn
tvchodzqce rv sklad rnalZenskie.i rvsp6lnoSci majqtkor,vej lub stanorviqce moj rnajqtek
odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone rv rvalucie obcej:

- papiery wartoSciorve:
na krvotE:
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tego tytulu osiqgnqlem(glarn) \v roku ubieglyrn
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4. Inne nieruchomoSct:
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III.
l.

Posiadarn udzialy rv sp6lkach harrdlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsiqbiorc6rv. w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta udzial6lv:
.................

** r.......*.fu
""'d'.*

udzialy te starrorviq pakiet wigkszy

nil

l0o/o udzial6w rv sp6lce:

)

2. Posiadam udzialy rv

Ztego tytulu osi4gn4lern(glam) lv roku ubieglyrl doch6d rv r.vvsokoSci:

IV.

l.

Posiadam akcje rv spolkach handlorvl'ch z udzialenr grninnych os6b pralvnych lub
przedsigbiorc6rv. rv kt6ry'ch uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

akc.f

e te stanorvi4 pakiet u'iqkszy ni2l0o/o

akcji rv sp6lce:

2. Posiadam akcje rv inrrych sp6lkach handlorvych - naleZy podai liczbE iernitentaakcji:
.............

dr

k-rk....M pm -

Ztego tytulu osiqgnqlenr(gtarn) lv roku ubieglyrn doch6d w wysokoSci ..4*!....

v.
Nabylern(am) (nabyl rn6j malzonek.
odrqbne-eo)

od Skarbu

z

rvylqczeniern mienia przynaleznego do jego maj4tku

Paristwa, inne.i paristvvo'uvej osoby prawnej. jednostek samorzqdu

terytorialnego. ich zrvi4zktlv lub od kornunalnej osob1, prarvnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu r,r,drodze przetargu - nalezy podai opis mienia idatg nabycia, od kogo:.............

z.u4

VI.
t. Prorvadzg dzialalrroSi gospodarczq (nale2y poclai fbrrnq pra\vnq

-)

A*-

i przedmiot dzialalno5ci):
- osobiScie
- wspcilnie z innyrni osobarni

Ztego tytulu osiqgn4lern(glarn) lv roku ubieglynr przych6d i dochcid rv rvysoko5ci:

Qlt:e

2.

ZarzEdzam dziatalnoSciq gospodarcz4 lub.iestem przedstas,icielem pelnornocnikiem takiei

dzialal no5c i(naleZy podai fbrm g pra\vn4 i przedmiot dzialal noSci):.

.....

!-u.:e
- osobiScie
- wsp6lnie z innyrni osobami

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysokoSci: .............

VII.
,tf

W sp6lkach handlorvych (nazu,a. siedziba spolki): .........*t0;
-

jestem czlortkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od

-

jestenr czlonkiem komisji reu'izyjnej (od kiedy):

e

'dr

olohqttz'e'o

kiedy):

r.r...........r..!r,

Z tego ty'tulu osiqgnqlem(glanr) u' roku ubieglynr doch6d rv rvysokoSci:

VIII.
lnne clochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub

inne.l dzialalnoSci

zarobkowej lub z.ajE(,- z

podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytutu:

Ix.
Skladniki mienia ruchome-eo o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdciw
mechanicznych nale2y podai markE. model i rok produkcji): .........
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x.
Zoborviqzania pieniqzne

o

wartoSci po*'r,2ej 10.0U0 zlot1,sh.

pozy'czki oraz \\arunki. na jakich zostaly udzielone (rrobec kogo,
w

jakiej r.vysokoSci): ................

w tym zaciqgniqte kredyty i
r.v

zrviqzku z jakinr zdarzeniem,

