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oSwtnuczEN r E MAJATKowE
radnego gminy

(rn iejscorvoSi)

Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie oborviqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego w'ypclnienia ka2dej z rubryk.

2.,leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosolvania, nale2y
rvpisa6 "nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie oborvi4zana jest okreSli6 przynale2no5d poszczeg6lnych
skladnik6w' majqtkot'ych, dochod6w

i

zoborviqzari

do majqtku odrgbnego i majqtku

objgtego mal2eriskq wsp6lno6ciq majqtkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku

w kraju iza granicq.

5. OSrviadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W

czgSci

A

oSrviadczenia zawarte sq informacje jawne,

u, czg5ci B zaS informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

CZqSC A

(imiona i nazu'isko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisanri ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz.l59l orazz2002 r. Nr 23. po2.220. Nr 62. poz. 558. Nr I 13. po2.984.
Nr I 53. poz. 127 I i Nr 214. poz. I 806), zgodnie z afi. 24h tej ustarvy oSr,r,iadczam. 2e posiadam
rvcht'rdzqce rv sklad mal2efskiej wspolnoSci majqtkorvej lub stanorviqce m6j majqtek
odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

Z

tego tytulu osi4gnqlem(glam)

w

roku ubieglyrn przych6d

i

doch6d

w

wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

tytul

..............rVt9....I

prawny:

!,XY....................

Le ...0.A.I:{.!.2Y...

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzialytestanowiEpakietrvigkszy ni:lO%oudzial6w*116,";'..

;;

.

.

2

2. Posiadarn udzialy w innych sp6tkach handlowych -nalely podai liczbg iemitenta udzial6w:

..qV.tE....0p c(Y............
Ztegotytulu osiq-en4lern(Elam) rv roku ubieglym doch6d w rvysokoSci:

..[I.i.F.:...

y...,

IV.

l.

Posiadarn akcje rv spolkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prarvnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytutu osiqgn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:.Dr-l.e...Q {........,
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbg iemitenta akcji:
...............f/. tE...

n

v.
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek,
odrgbnego)

z

r,vyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

od Skarbu Pafstwa, innej

terytorialnego,

pafistrvorvej osoby prar.vnej, jednostek samorz4du

ich zwi4zkow lub od komunalnej osoby prawnej

nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podad opis mienia i datg nabycia. od kogo: .............

vI.
l.

Prowadzg dzialalnoS6 gospodarczq(naleZy podai formE prawnq

i przedmiot dzialalnoSci): ....................ff/e

...

.

a.Z.Y.

Ztego tytulu osiqgrr4lem(Elam) w roku ubieglyrn prz1,ch6d i doch6d rv rv5,sokoSci:

2. Zarzqdzant dzialalnoSci4

gospodarczq lub jestem przedstarvicielem petnornocnikiem takiej

- wsp6lnie z innymi osobami

.....N..18..

Y................

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

./V.tE...

.y'.....,

..{!1E...

..,

vII.

Ztegotytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajEc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

wartoSci porvyZej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

x.
Zobowiqzania pienigZne

o

wartosci porvyzel 10.000 zlolych,

poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo,
w

jakiej rvysokoSci): ........N./.8 ...0.O.

w tym zaci4gniqte

kredyty

i

w zwiqzku z jakim zdarzeniem,

