oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

......., dnia

(miejscowość)
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowipana jest do zgodnego z prawdą' starannego i
zupełnego wypełnieni a kuŻdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczegőIne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania, ĺaleŻy
wpisać,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązando majątku odrębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za grarucą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľówniez wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniaza'warte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejscapołoŻenia
nieľuchomości.
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a, nizej podpisany(a),..
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urr tLs
otaznazwísko rodowe)

uľodzony(a)..

a

po zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 8 maľca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U ' z200I r. Nr 142' poz. I59l ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne

-

papieľy wartościowe
na kwotę:..

1.

Dom o

powierzchni:...........

m2, o waľtości:...

Mieszkanie o powierzchni:.....

m2, o wartoścr:
cč

týuł prawny:.......'.......
3. Gospodaľstwo rolne:

powierzchnia.

rodzaj gospodarstwa:............
o wartości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:...............

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:...........'......
4. Inne nieruchomości

powierzchnia:.............
o waľtości:

a(D.

týuł prawny:....

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatoÝvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
ĺależypodaó Liczbę i emitenta
udziałőw:...
1.

udzíały te stanowią pakiet większy niŻ I0%o udziałőw w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach

handlowych-naleŻy podać

Lĺczbę i emitenta

eč

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:.....
IV.
2

1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
ĺa|eŻy podaó liczbę i emitenta
przedsiębioľców, w których uczestniczątakie osoby

-

akcje te stanowią pakiet większy

ĺiżI0oÁ akcji

w spółce:

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:..............
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać líczbę i emitenta akcji:.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek'zvłyŁączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu
teľýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któľe
na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:
podlegało zbyciu w drodze przetargll

-

vI.

1.

Prowadzę działalność,gospodarczą(ĺaleŻy podaó foľmę prawną i przedmiot działalności)

-

osobiście ..''...'......

-

wspólnie z innymi osobami.

c7

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokoŚci

J
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Zarząďzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działaLności(ĺaleĘpodać foľmę prawną i pľzedmiot dzíałalności):...'..'.......'...,

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami....

e
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Ztego tyľufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..............

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):......

[ę.....
-jestem
-jestem
-jestem

.ę.|

członkiem zarządu (od kiedy):
członkiem rady nadzorczej (odkiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego týułu:.......
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Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000
mechanicznychna|eŻy podae markę, moäel irok
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Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej l0 000 zŁoĘch, w tym zaciągnięte kľedyty i
pożyczki oľaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości).
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Miejsce połoŻenianieruchomościwymienionych w punkcie II częściA (adres)
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PowŻszę oświadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art' 233 $ l Kodeksu kamego
p o danie ni eprawdy lub zataj eni e prawdy gr ozi kar a p ozbawienia wo lno śc i.
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