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oSwnDCZENTE MAJATKowE
radnego gminy
(miejscowoSi)

Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania,
naleLy wpisad ..nie dotyczy".
J.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okresli6

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnikriw maj4tkowych, dochodriw i zobowi4zafi
odrpbnego i maj4tku objptego malzer[skq wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4. O5wiadczenie o stanie

maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.

5. O5wiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienipZne.

6.

czpSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce

W

polo2enia nieruchomoSci.

CZ4SC A

nazwisko oraz nazwisko rodowe')

'

At rttitnottrtal

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
22013r. poz. 594, 645, 1378, z 2014r. poz. 379, 1072), zgodnie z art. 24h tej ustawy o6wiadczam, 2e
posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSi maj4tkowej lub stanowiEce m6j maj4tek
odrqbny:

I.
Zasoby pieniqZne:

II.
1.

2.
J.
.ra\.

powlerzchnra:

.
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4.

ilI.
l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby -naleLy podad liczbg i emitenta
udzial6w:

2. Posiadam udziaLy w innych sp6lkach handlowych- naleLy podai liczbg i emitenta
udzial6w:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubleglym doch6d w wysokoSci:

IV.
w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y podai liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych

- naleLy podai liczbg i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re
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Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarefllub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

vII.
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VIII.
Inne dochody osi4gniqte z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajp6, z

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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