oŚwIADCZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

(miejscowość)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego

i

zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk'
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnymprzypadku zastosowania, naleŻy
wpisać,'nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okĺeślióprzyna|eŻĺośćposzczególnych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównieŹ wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZ'ĘŚĆ
J

^

a, niŻej podpisany(a),..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nr l42, poz. I59l ze zm.), zgodnie z art.Z4h tej ustawy oświaďczam, że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-

papiery waľtościowe:'

il

(

Üĺl

il.

l. Dom

o powierzchni:....

týuł pľawny:

týuł pľawny:.......'............'
Mieszkanie o powierzchni

.....frZ, o wartości: ..'....

tytuł prawny:..................'.'
3. Gospodarstwo rolne:

powierzchnia..
o waľtoŚci:....'

rodzĄ zabudowy

týuł pľawny:..
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:'.
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia:....'............'.
o waľtości:.

týuł pľawny:

ilI
pľawnych |ub
1. Posiadam uđziaływ spółkach handlowych zudziałem powiatowych osób

pľzedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
udziałów

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o udziałów w spółce:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: .........."'
2. Posiadam udziaLy w innych spółkach handlowych
udziałów

-

na|eŻy podać |iczbę i emitenta

Ztegotýułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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IV.

l. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub

przedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby
akcji:.

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta

ĺ

t

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna\eży podaó |iczbę i emitenta akcji:......

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

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małzoĺek,z wyŁączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej panstwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu
terytoľialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w dľodze przetargu
naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

.I

t

vI.

1.

Pľowadzę działa|nośćgospodarczą (należy podać formę pľawną i przedmiot działalności)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

J

l/,;,Ą

2.

Zarządzam działalnościągospodarcząIubjestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalnoścí(naleĘ podać foľmę prawną i pľzedmiot działalności):......'..........',

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami...'

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

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

-jestem

członkiem zaruądu (od kiedy)

(od kiedy)
-_;jestem członkiem rady nadzorczej

-jestem

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

vilL
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub za1ęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:.......

IX.
Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej l0 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podać markę, modeli rok produkcji):

4

b-

x.

Zobowiązania pienięzne o waľtościpowyżej l0 000 złotych, w tym zacíągĺíętekĺedýy i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w związku z jakim
zďarzeniem' w jakiej wysokości)
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czĘsc B
Adres zamieszkania osoby składaj ącej oświadczenie :

]ł.. . -

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie II częściA (adres):

2
J
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),íŻnapodstawieart.233 $ 1 Kodeksu karnego
za p o danie ni epľawdy lub zatajenie prawdy gr ozi kar a po zbawi enia wo lno ści.
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(mi{scowośó, data)

(podpis)
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