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oswrADCzENrE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:

1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego rvypelnienia kaidej z rubryk

2. Jeieli

poszczegfilne rubryki nie znajduj4
nale?y wpisad ..nie dotvczy".

w konkretnym prrypadku

zastosowania,

o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid prrynaleino5d
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku
odrpbnego i maj4tku objgtego malZeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.

3. Osoba skladaj2ca
4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majQtku w kraju i za granica.

5.

O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytehoSci pienigine.

6. W czg5ci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje

jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A
sko rodowe)

I.

.. na kwote: ..

IIr.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych rczestriczqtakie osoby-nale?y podad liczbE i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

Ztego tfufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
2. Posiadam ud
udzial6w: ....

sp6tkach handlowych

-

naleZy poda6 liczbg

..

i emitenta
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IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podad liczbg i emitenta akcji:

Ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...O..*.
2. Posiadam pk.jg

y

innych sp6lkach handlowych-nale|y podad liczbg i emitenta

Ztego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...r9.

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawriej nastppuj4ce mienie, kt6re

VI.
1. ProwadzE

dzi

czq(nalely podai formQ prawnei przedmiot

dzialalnoSci):

ztego tytulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:
2. Zarzqdzam dzialalnoficiq gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale?y podad formg prawne i przedmiot dzialalnofici): ...........
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w wysokosci: r?

r*

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
-

..

'e...

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...'.:.t19..

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

VUI.
Inne dochody osi4gnigte ztyltlu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajp(,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10 000 zl.otych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markp, model i rok produkcji): ..........

X.
Zobowiqzania pieniEZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacirynigte kredyy i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku,z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ................

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