(miejscowośó)

oŚwIADcZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gmĺny

Uwaga:
1. ósoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest do zgodnego z prarvdą, starannego
ĺ zupehego wypelnĺenia każdej z ľubryk
Ż. Jeĺ:eli poJ""".gĺlne rrĺbryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanĺa,
należy wpĺsać ,.nĺe dotycąv'.
3. osobá .ľraalią." Tswĺ"aczeniéobowĘaná jést ôkreślĺćprzynależność
poszczególnych *Ll"doĺľĺ*majątkowych, dochodów i zobowĺązań do majątku
ädľęunego i majątku objętego małżeńsĘwsprĺlnościąmajątkoľą.
4. oswĺađczenieo sianie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pĺenĺężne.
6. \il częŚei A oŚwiadczenia zawaľte są informaeje jarvne, w częśeÍB zaśinformaeje
niejawne dotyczące adresu zamĺeszkĺnĺaskladłjącego. oświadczenĺeoľaz miejsca
położenia nĺeľuchomości.
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(miejsce zatľudnienią stanowisko lub funkcja)

po
zaponuniu sĺę z pľzepisami ustawy
'co'.
Ú. z 2Ot7 i. pőr. tszs1, zgodnie

z

z

ďĺía 8 maľca 1990 ľ. o samoľądzie gminnym
art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam

ř.hod"ą.. w skład mďżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- środkipieniężne zgromaůzone w walucie polskiej

_

śľodkipieniężne zýomadzone

ý

walucie obcej: '..'.''

- papiery waľtościowę:
.' na kwotę

il.

Dom
tJ.t"ł pľawny:
Ż. Mieszkane o povľeĺzchni:.i-L
prawny:
rolne:
3.
1.

:

powieľzchnia:
.................t
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rođzajzabudowy: .
tytuł pľawny: ........
Ztego Ęrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....'..
4. Inne nieruchomości:
powieľzchnia: .'.........
o waľtości:

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestĺiczą takie osoby _ naleĘ podaó liczbę i emitenta
udziałőw:
,1..

uďziaĘ te stanowią pakiet większy niż I0

/

w spółce:

Yo

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

2. Posiadam úziaĘ w innych spółkach handlowych _ nďezy podaó liczbę

i

emitenta

Ztego ĘÉułuosiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym doehód

IV

spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

w

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

Ztego tt tufu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

_ na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji:

.,1.

.l

Ztegobrtufu osiągnąłem (ęłarn) w ľoku ubiegłym

t

v.

jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój mďżonek, z wyłączeniem mienia ptzyna|einego do
oa.ęĺ''"gö; óĺ st*uu i'*'ĺ*ą irurej pallstwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
t"rýoĺĺnógo, ich związkőw, komunalnej osoby pľawnej tub zwipku metropolitďnego
którl podlegało zbyciu w dľodze pľzetaľgu _ naleĘ podać opis mienia
''astępuiąc.íienie,
i datę nabycią od kogo:

vI.
1

Pľowadzę dziďalnośó gospodarczą (naleŻy podaó formę pľawną i przedmiot

działalności):.....

lUr

í

osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Ztego t'/fufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

Ż.' ;;;;:;Ä;*," ä"iułut,'o s.ĺ ą gospodarczą lub jestem pĺzedstawicielem pełnomocnikiem
taki ej działalności (naleĘ wdfué formę prawną i przedmiot działa|nośei):.............
I

- osobiście

j I,

Ur
ł1.

- wspólnie z innymi osobami

Ztego tlitufu osiągnąłem (ęła''') w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spďki)
_

jestem członkiem zaĺządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......

...l,1.;,..).....

Ztego tlrtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VIil.

Innę dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęó,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego ýtułu :

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpovryżej
10 000 złotych (w prn1padku pojazdów
mechanicznych należy podać markę' modei ĺ .oL p.oaurcjĎ'

x

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej
10:000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
poŻyczl<l oraz warunki, na jakich zostĄ
udzielone (wobec kogo, w nĺiązku z
iilłm
zdazeĺiem, w jakiej wysokości): ......

i

1

CzĘśĆB
.:

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a),iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarupozbawienia wolności.
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(miejscowość,data)

(podpis)

