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oSwtnnczENl E MAJ,trKowE
radnego gminy

....., dnia
(rniejscorvoSi)

Uwaqa:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego rvypelnienia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 rv konkretnym przypadku zastosowania, nale2y
wpisad "nie dotvczv".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5li6 przynale2no6d poszczeg6lnych
skladnik6rv majqtkow'ych, dochod6w

i

zobowi'4zari

do majqtku odrgbnego i majqtku

objqtego ma l2eriskq wsp6lnoSciq majqtkowq.
4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku

w kraju i za granic4.

5. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pieniqZne.

6. W czg6ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w

czgSci

B

zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia
nieruchomoSci.

CZqSC A
Ja. nizej podpisany(a).

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)

pozapoznaniu sig z przepisarmi ustarvy zdnia 8 nrarca 1990 r. o samolzqdzie gminny'm (Dz. U. z
Nr 142, poz.159l orazz2002 r. Nr23. po2.220, Nr62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nl 153. poz. l27l iNL 2l4.poz. 1806), zgodnie zafi.21hte.i ustawyoSu,iadczam, ze posiadam
rvchodz4ce rv sklad malZeriskiej rvsptilnoSci maj4tkorve.i lub stanor,r,i4ce rnclj majqtek
odrgbny:
2001 r.

I.
Zasoby pieniqZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone rv walucie polskiej:

- Srodki pieniqZne zsromadzone rv nalucie obcej: ....

.... na krvotg:

II.
l.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:

.

c$n,

qt.

44"

L

III.
l.

Posiadaln ttdzialy w sp6lkach lrandlowych

z udzialent

przedsiqbiorc6rv. w kt6rych uczestniczq takie osoby

prawnych lub
-erninnych os6b

- nale|y podai liczbg i emitenta udzial6w:

2. Posiadarn udzialy rv innych sp6lkach handlorvych

- naleZy podai liczbE i

:

IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

osob

niLl)oh akcji rv sp6lce:

q i emitenta akcji:

.........

2. Posiadam akcje rv inrrych sp6lkach handlorvych - nale2y podac liczbg i emitenta akcji:

v.
Nabylem(am) (nabyl mtij matZonek,
odrgbnego)

od Skarbu

z

wyl4czeniem mienia przynaleLnego do jego maj4tku

Paristlva. innei paristrvowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zktirv lub od kornunalnej osoby prawnej rrastEpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - naleZy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

VI.

l.

Prowadzg dzialalrroSi gospodarczq (nale2y podac formg prawn4

filFL

i przedmiot dzialalnoSci): .................[f.- ........
- osobiSc ie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam)

2.

r.v

roku ubieglym przych6d idochr5d w rvysokoSci:

Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lubjestem przedstarvic ielem pelnomocnikiem takiej

dzialalno6ci(nalezy podai formg prarvn4 i przedmiot dzialalnoSci):....

Ulr.e dO\e,tl1

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

VII.

-jestem czlonkiern kornisj i rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) rv roku ubiegtyrn doch6d rv rvysoko(ci:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkorve.i lub zajgi. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaZdego tytuh.r:

lx.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto5ci powy2ej 10.000 zlotych

frl;*

(w

przypadku pojazd6w

Zoborviqzania pienigZne

o

waftoSci porvyZej 10.000 ztotych. rv tym zaciqgniEte kredyry

poZy'czki oraz rvarunki, na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo. rv zrviqzku

m;rL

z

jakirr

i

zdarzeniern,

