(miejscowośó)

oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gmĺny

Uwaga:
1. osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
ĺ zupelnego wypełnienĺa każdej z rubryk.
2. Jeżelĺposzczególne rubľykĺnie znajduią w konkretnym prąpadku zastosowanĺa,
należy wpĺsaó ..nĺe dotvczy'.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiąznna jest okľeślićpľrynależność
poszcząőÄnych skladnikórv majątkowych, dochodĺíwi zobon'Íązaílilo majątku
odľębnego i majątku objętego małżeńskąwspĺílnościąmajątkową.
4. ośwĺadczenĺeo stanĺe majątkowym doĘczy majątku w kľaju ĺ za gľanĺcą.
5. oświadczenĺeo stłnĺemajątkowym obejmuje równĺeż wieľzytelnościpienĺężne
6. W częściA oświadczenĺezawcrte są infoľmacJe jawne, w częścĺB zaśinfoľmacje
niejawne doĘczące adresu zamĺeszkanĺaskladającego ośwĺadczenĺeoraz mĺejsca
pďożenia nieruchomo.ści.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)' zgodnie

z
z

dnia B marca 1990 r. o samorządzie gmiĺnyn
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchođzącew skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

_

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wartościowe: ..'.......

2ĺ.
na loľotę

il.
1.

Dom o powieľzcbni:

Ęrtuł prawny:
2. Mieszkanie o

powierzchni:

Ęrtuł prawny: ....'

ii:

m2, o wartości:
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powierzchnia:
rcdzaj zabuđowy:.....'.
ĘÉułpľawny:
Ztego q/fułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....
4. Iĺlne nieruchomości :

powieľzchnia:

ll iĺ;

L(

tirhił pfavmy: ....

IIr.
1. Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emitenta

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż l0

o/o

ldziałőw w spółce:

Ztego tytufu osjągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2. Posiadam udziĄ w innych spółkach handlowych _ należy podaó liczbę

i

emitenta

udziałów:

Ztego q.tufu

rv.

spółkach handlowych z ldziałem gminnych osób pľawnych lub
przedsiębioľców, w których vczestniczątakie osoby -naleĘ podaó liczĘ i emitenta akcjí:

1. Posiadam akcje

w

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce:

Z

tego tytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............'.....

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

- należy podać liczbę i emitenta akcji:
dochód w wysokości

v.

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, z wyłączeniem mienia prryna|eźmego đojego majątku
odĺębnego) od Skaľbu'Państwa, innej państwowej osoby práwnej, jeđĺiosteksämorządu
teýorialnegą ich złłiązkőw,komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w drodze pľzetaľgu _ naleĘ podać opis mienia
i datę nabycia,'od kogo: ...........

vr.

1. Pľowadzę działalnośógospodarczą

(ĺa\eĘ podai foľmę prawną i przedmiot działalności):

(7

osobiście
- wspólnie z.innymi osobami'.'...' i...... ;.......

Ztego $ułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:

2. Zaĺądzam działalnością gospodarczą lub jestem
tak'lej działalności(na|eĘ podać formę

- osobiście......

(

a,

-

przedstawicielem pełnomocnikiem

)

wspólnie z'irulyrni osobami ...'....

Ztego t}rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku

vII.

cč

W spółkach handlowych (ĺaanła,siedziba spółki):
-

jestem członkiem zatządu (od kiedy):

-

jestetiĺ cŻłonkiéÍiĺady ĺadzoľczej (otl

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Ztego t'ytufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .....'..'..'.

vnl.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanyeh zkażdego't\rrtułu i .,...,.,;..,,,...
.li|.].....l..ll.Ii
,1.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicm

x.

y ch nalre;żry podać'markę,

model

i'

rok produkcji):

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 z}oĘch,w tym zaciągnięte kľedyty
i poiryctĄ,l oľaz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jirkim
zdaĺzeniem, w jakiej wysokości): ..'..

Powyższe ośwíadczenieskładam świadomy (a), iżna podstawie art.233 l Kodeksu karnego
$
wolnoścí.

za podanie nieprawdy lub zatajenie pľawdy gozikarapozbawienia

)k

(l-t
z /,'c 1" (q^ tr
(miejscowośó, data)

(podpis)

