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oswrADCZENrE MAJATKOWE
radnego gminy
(miejscowoSd)

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2,

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
nale?y wpisad ..nie dotyczy".

3. Osoba skladaj4ca

w konkretnym prrypadku

oSwiadczenie obowi4zana

zastosowania,

jest okreSlid przynaleznoSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochodrfw i zobowi4zafi
odrgbnego i maj4tku objgtego malzer[skq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

do maj4tku

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnielwierzytelnoSci pienigZne.

kraju iza granic4.

6. W czgSci A oSwiadczenie zawarte

s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajgcego o5wiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
Ia, nizejpodpisany(

ay,

.....flittte.

/7a

'.e.......Kn/a{...r......fle/-aaiak.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22013r. poz. 594,645,1318,22014r. po2.379,1072), zgodnie z art.24h tej ustawy olwiadczam, ze
posiadam wchodz4ce w sklad malzefskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrgbny:

il.
m2. o wartoSci:

1.

tytulprawny:

....

*..

d4*1

ilI.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych tczestniczq takie osoby -nale?y podad liczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

tdziaN6w:

;;";;;;;;;;;ilili;i;;;-k";;;;;'* il;hil;;;;;;;i'
2. Posiadam ludziaLy w

ttdzial6rar'

inny

/YlZe

handlowych

-

nale?y podad hczbg

A

;i

i emitenta

i;;';;;yri;;;i;ilili;il;*-h;;;;;''" ;".hd;;;d;;i'

d;

IV.
w sp6lkach handlowychzudziaNem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

.....d.e/.7nq.

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- naIeay poda6 liczbE i emitenta

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......4..

v.
Nabylem(am) (nabyl mojmaLhonek,zwyLqczeniemmienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu-nale?y poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

..

z;;;;td";;;;;;ili;il;;-k"il;;*il;hil;;y;;d;;t' /4

a7q

-j;;,;;;i#;ffi;;;;*'#jl;Jki.6'); i d*;?nA :: :

:::

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztfiiilu zatrudnienia lub innej dziaNalno1ci zarobkowej lub zajE6,z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytutru:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warloSci powyzej 10 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanrcznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zaciqgnrgte kredlty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaNy udzielone (wobec kogo, w zvviqzku, z jakrm
zdnrzeniern rw inkiei rwsnko(ci)'

4

Powy?sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy Iub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

(podpis)

