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oSwrnoczENrE MAJATKowE
radnego gminy

(miejscorvo5i)
Uwaqa:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z prawdq, starannego

i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

2.,leLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnynr przypadku zastosorvania, nale2y
wpisad "nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie oborviqzana jest okreSlic przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6rv maj4tkorvych, dochod6w

i

zobowiqzari

do maj4tku odrgbnego i majqtku

objgtego malZeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkou'q.
-1.

Oswiaclczenie o stanie maj4tkowynl dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

5. Osrviadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6rvnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czqsci A

oSwiaclczenia zau,arte s4 informacje jawne,

n'

czgSci

B

zaS informacje

niejawne dotvcz4ce aclresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polo2eltia
nieruchomoSci.

CZ4SC A
.ta, nizej podpisany( ur,.

...../..Olr.r.*...........

.r-..:..*

(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustarvy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym(Dz.U. z
2001r.Nr l42,poz. l59l orazz2002 r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr ll3, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 2ll,poz.l806). zgodnie zan.24h tej ustawy oSrviadczam. ze posiadam
rvchodz4ce u,sklad malZenskiej wsp6lnoSci rnqiqtkorvcli lub stanon,i4ce mtij rnajqtek
odrgbny:

I.
Zasoby pien ig2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone rv walucie polskiej:

- (rodki pienigZne zgromadzone lv rvalucie obcej: ........

na k\\,olg:

tytul pra\\,n):

3. Gospodarstwo rolne:

powiezctrnia:

rodzaj gospodarstwa:

/1,

t

1""

o wartoici : .

2{.O../f ...,'f

rodzaj zabudowy:

tytuI prarvny:

Z

tego tl,tulu osiqgnqlem(glarn) rv roku ubiegtym przych6d

f.............6)-....... .1......t|...............
.1.
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doch(rd

rv

rvvsokoSci:

lnne nieruchomoSci:
powierzchnia:
o warto6ci:

tytul prarvny:

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlo*ych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

przedsiEbiorc6rv. rv
i,11,

uczestniczq takie osoby - nale2l,podai liczbg iemitenta udzial6rv:

L

udzialy te stanowiq pakiet rvigkszy ni2 l07o udziat6rv

r.v

sp6lce:..

..

..

...

/

Z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w rvysoko5ci:...............
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IV.

l.

Posiadam akcje rv sp6lkach handlorvych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

akcje te stanorviq pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(Elam) rv roku ubieglynt doch6d rv wysoko6ci:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysoko(ci:

Nabytem(am) (nabyl m6j nral2onek.
odrgbnego)

z

r.vylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj4tku

od Skarbu Paflstwa, innej

parisnvowej osoby prarvnej. jednostek samorz4du

terytorialnego. ich zrvi4zk6rv lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie. kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - naleZl,podai opis mienia idatE nabycia, od kogo: .............

VI.
l.

ProrvadzE dzialalrro6i gospodarczq (naleZy podai formg prarvnq

iprzedmiot dzialalnoSci):

........

-

tO *

- osohi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

2.

Zarzqdzam dziatalnoSci4 gospodarczq lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

- osobiScie
- wsp6lnie z imrymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vlI.
W sp6lkach handlowych (nazwa. siedziba sp6lki):
-

jestem czlonkien zarz4dt (od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisj i rewizl,inej (od kiedy):

........

,

lr* nl

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) rv roku ubieglynr doch6d rv rvysokoSci:

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgt. z

Skladniki mienia ruchomego

o

rvanoSci porvyZej 10.000 zlotych (rv
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Zobotviazania pienig2ne

o

waftoSci powy2ej 10.000 zlotych. rv tym zaci4gnigte kredyty,i

