(miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE
radnego gmĺny

Uwaga:
l. Osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupehego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegĺĺlneľublyki nie znajdują w konkretnym pľzypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotycąv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzynależność
poszczegĺílnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
majątkową.
odľębnego i majątku objętego maŁeńską wspĺĺlnością
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. ośwĺadczenieo stanie majątkowym obejmuje równĺeż wiezytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
n:'."u*'" nieruchomości.

!.^.(.. .'\.J.ĺ/.t
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

po zapozÍlaniu się z przepisarĺli ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20|7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodzące w skład mďzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne :
- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery waľtościowe: .

týuł prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: .ĺ.U.i.(
tytuł prawny: ................
3. Gospodarstwo rolne:

L

2,

o wartości

5U

il,'

(

rodzaj gospodarstwa:
powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ...................
Ztego brtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm przychőd,i dochód w wysokości : ......'
4. Inne nieruchomości:

tĹ

powierzchnia: ................
o waľtości

tytuł prawny: ....

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby
naleĘ podać liczbę i emitenta
udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy nlŻ l0

oÁ udziałow

w spółce:

Ztego brtufu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegľym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały
udziałów:......

innych spółkach handlowych

!i

Ztego tlrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku

naleĘ podać |iczbę

i

emitenta

;

IV.

l.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby naleĘ podać liczbęi ômitenta
akcji:
-

akcje te stanowią pakiet większy ruŻ l0

%o

akcji

w

Ztego Đrtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych_ na|eży podaó liczbę i emitenta
akcji

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej hlb mviązku metľopolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze ptzetargu - naleĘ podaó opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

vr.

1.

Prowadzę działalność

działalności):................

::::*?

::?Ü?ľť;ÍT .

prawną

i

przedmiot

.c-

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Ztego brtufu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokoŚcr

2. Zarządzan

działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikięm
takiej działalności(naleŻy podaó foľmę pľawną i przedmiot działalności):...........'.

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

..

Ztego Ęrtułu osiągnąłem (ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci:

.....

VII.

W spółkach handlowych (narwa, siedziba spółki)
-

jestem członkiem zarząďu (od kiedy):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego Ęĺtułuosiągnąłem (ęła-) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...........

vIil.

Inne dochody osiągane z Ęrľufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
............
z podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego tlrtufu : ................
ťt_.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości povĺyŻej l0 000 złoých (w prrypadku pojazdów
mechanicznychnaIeŻy podaó markę, model i rok produkcji): ..'.'......

s

x.

Lf

Zobowiązarua pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnlęte kredyty
i poĘczkj oraz waľunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo' w nĺliązku z jal<lm
zdarzeĺiem, w j akiej wysokości) : ...................

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a)'iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

or:QH 4141.?)(8
(miejscowość,data)

(podpis)

