oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

(miejscowość)

Uwaga
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego zprawdą' staľannego

i

zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubľyk.
2. JeŻeliposzczegőlne ľubryki nie znajdują w konkĺetnym pľzypadku zastosowania, naleŻy
wpisać,'nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślićpľzynaleŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązaí do majątku odľębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową'
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pienięŻne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenieoľaz miejsca połozenia
nieruchomości.
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a, niżej podpisany(a),...

(imiona i

sko oraz nazwisko rodowe)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz'
U. z200I ľ. Nr 142, poz.l59l zezm.), zgodnie zart.24htej ustawy oświadczam, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polski

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery waľtościowe:........'.........

..'..

9.

m2, o wartoŚci:

Mieszkanie o powierzchni: fl,ÍL,

m2, o wartości: ..

tytuł prawny:'.'..........'.'.'...'
3. Gospodaľstwo rolne:

powieľzchnia.

rodzaj gospodarstwa:.........
o waľtości:

ľodzaj zabudowy:
tytuł prawny:..'...................

..01,1!,...

(-...

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:'
4. Inne nieľuchomości

powierzchnia:.............
o wartości

tytuł pľawny:

III
l . Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałęm powiatolvych osób pľawnych lub
przedsiębioľców, w któľych uczestniczątakie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów:.

udziały te stanowią pakiet większy niż I0%o udziałőw w spółce:

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

udziałów:..

handlowych-naleŻy podać liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:.
2

IV
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby
na|eŻy podaó |iczbę i emitenta

-

akcji:.........

akcje te stanowią pakiet większy niŻ l\Yo akcji w spółce:...

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:'
2. Posiadam akcje w innych spółkach

naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:......

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku

dochód w wysokości

v
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia przyĺa|eżnego do jego rnajątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, imej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
teľytoľialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby pľawnej następujące mienie, któľe
podlegało zbyciuw dľodze ptzetargu-naleŻy podać opis mielria i datę nabycia, od kogo:

,ťĺ,Ĺc-

vI.

1.

Prowadzę działalność,gospodaľczą(naleŻy podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności)

-

osobiście

-

wspólnie z irmymi osobami..'

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

J

2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pľzedstawicielem' pełnomocnikiem
takiej działalności(na|eĘ podać formę pľawną i pľzednriot działalności):.....'.....'..'..'.

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobanri'...

..........'...

'9..

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

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

-jestem
-jestem
-jestem

członkiem zaľządu(od kieđy):..
członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od

........

kiedy):......

('......
'!--.

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

VIII
Inne dochody osiągane z tytułu zatľudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego týułu:.......
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznychnależy podaó markę, model i rok produkcji):.........

ąiil
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x.

Zobowiązania pienięŹne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyy i
poŻyczki oraz warunki, na iakich.zostały. udziel
o, w zw\ązku z-iaklsn , 1
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CZĘSC B
Adres zamieszkaĺia osoby składaj ącej oświadczenie

L

lt

'

?

l

va

:

ał,l,

Miejsce położenianieruchomości wynrienionych w punkcie II częściA (adľes):
I,L
2
J

4

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iŻ napodstawie aľt. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatĄenie prawdy gtozí knapozbawienia wolności'

W+.,Lí.,?.V,(6*
(miejscowość,data)

(podpis)
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