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oswIADczENIE MAJ.{TKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1.

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

) Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ w konkretnym przypadku

zastosowania,

naleLy wpisad ..[i€ dotyczy".
3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zar[
odrqbnego i maj4tku objqtego malZerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

do majqtku

4. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

f,. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnieLwierzytelno5ci pienigZne.

6.

czgSci A oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B za9 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomoSci.

W

CZ4SC A

(miej sce zatnrdnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, 1378, z 20I4r. poz. 379, 7072), zgodnie z art. 24h tej ustawy olwiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrebnv:

I.
Zasoby pienigZne:

tytul prawny: .&t

4'.Q..

III.
w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y poda6 liczbg i emitenta
udzial6w:

1. Posiadam udzialy

2. Posiadam ludzialy w i nnych sp6trkach handlowych

-

naleLy podai liczbg

i emitenta

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniiczqtakie osoby -nale?y podai liczbp i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

2.

Posiad
akcji:

ch handlowych

-

naleZy podai liczbg i emitenta

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Patistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwrqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nille?y podai opis mienia i datp nabycia, od kogo:

r/r
Y Ir

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .............

VII.

VIII.
Inne dochody osiqgniqte ztytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

IX.
Sktradniki mienia ruchomego o wafioSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji): ..........

X.
Zobowiqzania pienigzne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacirynipte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku, z jakim

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.

