(miejscowość)

oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
ĺ zupełnego wypelnĺenia każdej z rubryk.
2. Jeżelĺposzczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania,
na|eĘ wpĺsać ..nie dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenĺeobowiązana jest określĺóprzynależność
poszczególnych składników majątkorvych, dochodĺíwi zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malzeńską wspólnością majątkową.
4. oświadczenie o stanĺe majątkowym dotyczy majątku w kraju izagranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rĺíwnĺeżwĺeľzytelnościpĺenĺężne.
6. W częściA ośwĺadczeniazawarte są ĺnfoľmacjejawne, w częściB zaśĺnformacje
niejawne dotyczące adľesu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca
polożenia nĺeruchomości.
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Ja, niŻej podpisany

(miejsce

stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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- środki

- papieľy

w walucie obcej:

wartościowe:...
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3. Gospodarstwo rolne:

...

rodzaj gospodarstwa: ..
o wartości:
rodzaj zabudowy: ......
tytuł pľawny: .............
Ztego tytułu osiągnąłem (

...,

powierzchnia:

.

ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości

4. Inne nieruchomości

powieľzchnia:
o waľtości:

tytuł prawny:

'........

?^...
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1. Posiadam udziaŁy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
stniczą takie osoby _ naLeŻy podai |iczbę i emitenta
przedsiębior
udziałów:

niŻ |0 oÁ udzíałőw w spółce:

lldziały te stanowią
Ztego týułu

.

ubiegłym dochód w wysokości: .

)

2. Posiadam

handlowych

_

naleŻy podaó líczbę i emitenta

udziałów:

Ztego týułu
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1. Posiadam akcje

w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

(..

w

spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pľawnych lub
takie osoby _ na|eŻy podaó |iczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet

Ztego tytułu
2. Posiadam akcj ew

Ztego tytułu

niz l0 % akcji w spółce:
w

........

ubiegłym dochód w wysokości:

handlowych_naleŻy podać liczbę i emitenta akcji
roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależmego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ na|eŻy podaó opis mienia
i datę nabycia, od kogo: .....

vr.

foľmę prawną i przedmiot działalności):

1. Prowadzę działalnośó

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

L....
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Ztego týułu os

2. Zarządzam

przy

dz

tem

cnikiem

prawną i pľzedmiot działalności): ...........
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- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

.

w

dochód w wysokości: .....
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W spółkach handlowych
-

(

)

jestem członkiem zarządu

j::::::1*:::11
-
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jestem członkiem komisji

Ztego tytułu osiągnąłem (

vur.

Inne dochody osiągane
z podaniem kwot uzyski
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dochód w wysokości:

z týułu zatrudnienia lub iĺ'rlej działalnościzarobkowej hlb zajęi,
z
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rx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów

x.

Zobowiązartia pieniężne o wartościpowyżej 10.000 z)otych, w tym zaciągnięte kĺedyty
i poŻyczki oľaz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ l Kodeksu kaľnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.
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