ośwIADczENIE MAJĄTKowE
radnego gminy
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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego Z Prawdą,
i zupełnego wypełnienia każdej z

2. Jeżeli poszczególne rubryki
wpisać "nie doĘczy".

starannego

rubryk.

nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY

3.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynaleŻnoŚĆ poszczególnYch
składnilrów majątkowycho dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

4.

Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5.

Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6.

W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne
dotyciące adresu zamieszkania składającego oświatlczenieoraz miejsca PoloŻenia
nieruchomości.

CZĘSC A
niżej
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( rniejsce zatrudnietria, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r, o sanrorządzie gminnYrn (Dz.U.
zż0O1r. Nr 142, poi.tsgl;orazz2O0ż r. Nr 23, poz.żżO,Nr 62, poz.558, Nr l13, Poz.984,Nr
l53, poz.Iż71 i Nr 2l 4, poz,l806), zgodnie z art. ż4h te.i ustawy oŚwiadczam, ze posiadam
wchodzące w skład małzeliskiej wspólności majątkowe.i lub stanowiące mój majątek odrębnY:
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3. Cospodarstwo

wartości:
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rodzaj gospodarstwa:
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rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

4.

o wartości:

III.

udziały te stanowią pakiet więl<szy niż 10oń udziałow w społce:

Z

tego t5,tułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .......,..,.,

2. posiadam udzipły w innych spółkach handlowych
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na|eży podaĆ liczbę i emitenta udziałów:
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w roku ubiegłym doclrod w wysokości: .,...........

IV.
lub
1. Posiadaln akcje w społkach handlowych z udziałęn gminnych osób prawnych
akcji:
i
emitenta
liczbę
prze.clsiębip.qÓ*, w ktorych uczestniczątakie osoby - na|eży podać
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10oń akcji w spółce:

Ztegotl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: ........"",
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2. Posia$am akcje w innych społkach handlowych
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Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............

V.
Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem rnienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowe_i osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawne.i następujące mienie, które podlegało
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VI.

-

wspólnie z innymi osobami

Ztego ty,tułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........,.......,....
2. Zarządzanr działalnościągospodarcząlubjestem
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przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
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wspólnie z innyrni osobanri

Ztego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......,,,...

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ), ...... f.o;"(...

-

jestern członl<iem zarządu ( od kiedy ): ..........,....

-

jestern członkiern rady nadzorczej (od kiedy):

ł,\x

jestem członkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.
Inne. dochodY osiągane

:
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tytułu zatrudnienia lub ,innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
zkażdegotytułu: *" il"\y
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Składniki mienia ruchomego
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wartości powyzej 10 000 złotych 1w przypadku pojazdów

podać markę, model i rok prołukcji
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Zobowięania pienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tyn zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakic|i
ąostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzęniem, w jakiej

:::::::::],,*

,

,

Powyzsze oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawię art.233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

,\,hJw$wfl,,ł-\ŁlB
;
,t§."ot , W tlv,
(.nieiscowość, data

L

