oŚwnocZENIE MAJĄTKoWE

radnego gminy

(miejscowość)
Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i
zupełnego wypełnienia kaŻďej z ľubľyk.

2. JeŻęIiposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkĺetnym pĺzypadku zastosowania, na|eŻy
wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okĺeślićprzyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych' dochodów i zobowiązan do majątku odľębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i za granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieľzýelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczęniazawartę są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkaĺia składającego oświadczenie oľaz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
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a, ĺiŻej podpisany(a),..... i
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po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 maľca1990 r' o samoruądzie gminnym (Dz.
IJ.z200I r.Nľ 142, poz.759Izezm.),zgodnięzart.Z{htej ustawyoświadczam,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

papiery waľtościowe:...

o.!v

na kwotę:..

il.

l. Dom

o powierzchni

m2, o war1ości:

týuł prawny:
2. Mieszkanie o powie rzchni;

..m2, o waftości

týuł pľawny:'.............

týuł pľawn y P.|* s
:

ll.o

l

a'.Q.

ufr

e.'..
I

3. Gospodaľstwo ľolne:

rodzaj gospodarstwa
o wartości:....

powieľzchnia.
.L.".

rcdzaj zabudowy:...

týuł prawny:..........
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:..
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia:
o wartości:........

týuł prawny:...

ilr.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
należy podać ticzbę i emitenta
udziałőw:
,&].ę'

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0%o udziałőw w spółce:

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

udziałów:...

handlowych-naleŻy podać liczbę i emitenta

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

IV
1. Posiadam akcje w spółkach handlowychz:udziałem powiatołvych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać |iczbę i emitenta

-

akcji:.........

akcje te stanowią pakiet większy niż I)Yo akcji w spółce:...

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

ŕ,,ĺe
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:.

v
Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek' z wyłączeniem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoľialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któĺe
podlegało zbyciu w drodze przetargu
należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:

-

'ŁŁie

vI.

1.

Prowadzę działalnośćgospodaľczą(na|eży podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście ..............

-

wspólnie z innymi osobami.........

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
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2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy podać formę pľawną 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):......

'7"'s""'Ch
-jestem
-jestem

członkiem zarządu (od kiedy):
członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):
członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII.
Inne dochody osiągane ztýlilu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻďego týułu:.......

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (
mechanicznychnaleŻy podać markę, model i rok produkcji):
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x.

Zobowiązarlia pieniężne o waftości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzenięm' w j akiej wysokości)
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