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oswtADCZENI E MAJ,TTKOWE
radnego gminy

(miejscorvoSi)
Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego rvypelnicnia kaZdej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretny,m przypadku zastosowania, naleZy
wpisac t'nie dotyczYt'.
3. Osoba skladajqca oSlviadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynale2noS6 poszczeg6lny'ch

skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqzari do maj4tku odrgbnego

i

majqtku

objqtego mal2e6skq wsp6lnoSci4 maj4tkowq.
4. Osrviadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj4tku

w kraju i za granic4.

5. Osrviadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rriwnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejarvne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.......................\6

a
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z prz.episami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. l59l oraz z2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214,poz. 1806), zgodnie z alrt.24h tej ustarvy oSwiadczarn, ze posiadam
r.vchodz4ce rv sklad mal2enskiej wspolno5ci maj4tkor.vej lub stanowi4ce moj maj4tek
odrqbny':
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I.
Zasoby pienigZne:

................ na

d 8o

II.
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3. Cospodarstwo rolne:

\,llrr

rodzaj gospodarstwa: ........
rodzaj zabudowy: ...........1

Z

tego tytulu osiqgn4lem(glam)

w

roku ubieglym przych6d i dochtid

w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: ...................J5,19.

tytutprawny:.....................

I

III.
l.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczg takie osoby - nalely podai liczbg i emitenta udzial6w:

udzial5t te stanowi4 pakiet wigkszy

niL l\Yo udzial6w w sp6lce

Arl a/4

IV.

I.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prarvnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni|10o/o akcji w sp6lce: ................1u,1,id^......

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

z

wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku

od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek

samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu rv drodze przetargu - nalezy podai opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............
ns.e

vI.
l.

Prorvadzg dzialalnoSi gospodarczq (nale2y podai formg prawnq

i przedmiot dzialalnoSci):

....

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi

osobami

...$,u.g..

Ztego tytulu osiqgnqtem(glarn) w roku ubieglym

och6d w rvysokoSci:

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubiegly

VII.
)

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kied

Ztego tytulu osiqgnqlenr(glarn) w roku ubieglym doch6d u,wysokoSci: .........

lub inne.i dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc.

z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaidego tytulu:

Ix.
Skladniki mienia ruchontego

o warto5ci powyZej

10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

x.
Zobouiqzania pienigZne

o

wartoSci powy2ej 10.000 zlotych.

w tym

zaci4gnigte kredyty i

poZyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, rv zrvi4zku zjakim zdarzeniem,
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