
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:

1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego

i zupełnego wypelnienia każdej z rubryk.
ż. Jezóti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao nalezY

wpisać "nie clotyczy".
3. oioba ixłuaulą.u oświadczenie obowiązana jest określić przynależnoŚĆ poszczególnYch

składników rnajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Ośłviadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6, W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaŚ informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oyaz miejsca PołoŻenia
nieruchomości,

CZĘSC

Ja, nizej

( nriejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz.U.

z7001r. Nr 142, poz. I59! oraz zżOOż r, Nr 23, poz. żż0, Nr 62, poz. 558, Nr 113, Poz.984,
Nr i53, poz. I27I i Nr 214, poz. l806), zgoclnie z aft. ż4h tej ustawy oŚwiadczam, ze posiadam

wclrodzące w skład małzenskiej wspolności nrajątkowej lub stanowiące moj majątek odrębnY:

t.

środki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej:
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o wartości:

tytuł prawny:

uI.

1, Posiadam udztały w społkach handlowych z udziałęm gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udzlały te stanowią pakiet większy niz 'o&yr..,4,
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Z tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokos ci: .kl.\Q.... /-łl Ę&..lW
U

Z tego tytrrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ............

,.,,..............fu
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IV.
1. Posiadam aircje

przedsiębiorcow,
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w społkaclr handlowych z udziałęm
w ktorych uczestniczą takie osoby - należy

gmirrnych osob prawnych lub
podać liczbę i emitenta akcji:

7łię ńal/'ł d ry*," l,,
akcje te stanowią pakiet większy niż I0 oń akcjt w spółce:
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2. Posiadam akc.je w innych społkach handlowych - naieżypodać liczbę i emitenta ut.fi'.....,..,,,......
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V.
Nabyłem(am) łlabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
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VI.
1. Prowadzę działalność

- osobiście

i przedmiot clziałolności) :
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Z tego tyhrłu osiągriąłenr(ęłam) w roku rrbiegłyrn przycho!, i dochocl w wysokości: .,.......,,..

ż, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naLeży podac formę prawną i przedmiot działalności): ..,..,....,,..

- wspolnie z innymiosobami
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

f**vII.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (.od kiedy):

- 3estenr członkięm komisji rewizyjnej (od kieĄ,):

wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdow
model i rok prodtłkcji): .........

x.
Zobowiązania
oraz warunki

pienięzne o wartości powyzej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczkt
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zcłarzeniem, w jakiej

l- ą *'a

wllsokości):



Powyzsze oświadczęnie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu karnego za

poclanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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( rrriejscowośc, data )


