oSWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

(miejscowośó)
Uwaga:

osoba składaj ąca oświadczenie obowipana j est do zgodneg o z prawdą, starannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻđejz rubryk.
2.Ieże|iposzczegőlne rubryki nie znajdują w konkĺetnymprzypadku zastosowania' należy
wpisaó ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślióprzynależnośó poszczególnych
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 również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
đotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscapołoŻenia
nieruchomości.
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tunkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia8 marcal99O ľ. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z200I r. Nr l42, poz. l59I ze zm.), zgodnie z aĺt.24htej ustawy oświadczam, Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odľębny:
I.
Zasoby pieniężne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polski

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

I

II.
1.

Dom o powierzchni
ft1ĄL

tytuł pľawny:..............

tytuł prawny:.

3. Gospodarstwo ľolne:
r

odzaj gospodarstwa:....

o

wartości:

'9r...

drhfuy

rodzaj zabudowy:

tytułprawny:.................

g.

rlrł^l%

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

III.
handlowychzudziałem powiatolvych osób prawnych lub
przedsiębioľców, w któľych uczestniczą takie osoby
na|eŻy podaó liczbę i emitenta
udziałów:
1' Posiadam udziały w spółkach

M,c.

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

,1"

2

-

.e.

,1,ł,

naleŻy podaó |iczbę i emitenta

IV
w spółkach handlowychzudziałęm powiatowych osób prawnych lub
pľzedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby
ĺaleŻypodaó |iczbę i emitenta
1. Posiadam akcje

-

akcji:.........

Ĺ
akcje te stanowią pakiet większy niŻ l0%o akcji w spółce
ť,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnaleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:

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

v
Nabyłem(am) (nabył moj małŻonek, zwyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego' ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

(-

vI.

1.

Prowadzę działalnośćgospodaľczą (naleŻy podai foľmę prawną i przedmiot działalności)

L

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami....

ę

.

e,,clp

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokoŚcr
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2.

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy podaó fo.-ę prawną i przedmiot działalności):............

Ł

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami....

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

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

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

(
vIII.
Inne dochody osiągane ztytliu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:.......

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok pľodukcji):.''........
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x.

Zobovĺlązaniapienięzne o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągruęte kľedýy i
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(miejscowośó, data)

(podpis)

5

