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radnego gminy
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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowan ia, należy
wpisać "nie dołcąyl?.

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowięań do rnajątku odrębnego i ńaląit<u
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.

5. OŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.
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II.

ty,tuł prawny: ąłp$f+,lałr,nałć

III.

1. posiadam udziały w społkach handlowych z udz\ałęm gminnych osób plalnych lub
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Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: """"""'
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w roku ubiegłym dochód w wysokości: """""",



v.

Nabyłem(am) ( nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało
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l. Prowadzę działalność gospodarczą(należy podać f9rmę prawną i przedmiot działalności) :

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Ztego ty.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód idochód w wysokości: ..,,......,..,,,..,..,

ż, Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (nalezy podać formę prawną iprzedmiot działalności): ,.............

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .........,..,

vu.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



WII.

Inne dochody osiągane z

lx.
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działalności zarobkowej lub zajęć,

(w przypadku pojazdów



Pow}zsze oŚwiadczenie składam świadomy (a), iż na podstaw ię art,233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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( miejscowość, data )


