ośWIADczENt E MAJĄTKoWE
radnego gminy

(miejscowość)

Uwaga:

osoba składająca ośwĺadczenieobowiązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego ĺ
zupełnego rvypełnĺenia każdej z ľubryk.
2, Jeżeli poszczególne ľubľykĺnie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania, naleĘ
wpĺsać''nie dotvczv''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzyna|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodĺíwi zobowiązań do majątku odrębnego ĺ majątku
1.

objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kľaju i za gľanicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rĺíwnieżwierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne doĘczące adľesuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieľuchomości.
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uľodzony(a)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po Zapoznaniu się z pľzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 ľ. o samorządzie gminnym (Dz. U . z
2018r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.
Zasoby pieniężne:
_ śľodkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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3. Gospodarstwo rolne.
rodzaj gospodarstwa

powierzchnia:

o wartości

rodzaj zabudowy.
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4. Inne nieruchomości
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powierzchnia:

o wartości:
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l.Posiadam udziały w spółkach handlowych
przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby

-

z

uđział'emgminnych osób prawnych lub

należy podać liczbę i emitenta udziałow:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10%o udziałów w społce:

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych

-

naleŻy podaó liczbę i emitenta udziałów:

Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

rv.
l'Posiadam akcje
przedsiębiorców,

w

w

spółkach handlowych

których uczestniczą takie

osoby

z

udziałem gminnych osób prawnych lub

należy podai liczbę

i

emitenta akcji.

akcje te stanowią pakiet większy niż I0oÁ akcji w społce

Ztego týufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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

v.

Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia ptzynależnego do jego majątku
odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terýorialnego, ich
zvłiązkow, komunalnej osoby prawnej lub zvłiąz|łlmetropolitalnego następujące mienie, które
podlegało
zbyciu w drodze przetargu na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vr.
1.

Prowadzę działalnośćgospodarczą(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności)
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Z tego tyfułu osiągnąłem(

w roku
gospodarczą lub jestem

i dochód w wysokości:

działalności(należy podać formę prawną i

pďnomocnikiem takiej
działalności)

przedmiot

_ osobiście
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Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vII.

W spďkach handlowych(nazvłą siedziba spďki)

/U."e
_ jestem

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego týufu osiągnąłem(ďam) w roku

VItr.
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w wysokości:

Inne dochody osiągane z týufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego Ęrtufu:
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej l0 ooo złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok produkcji):

x.

Zobowiązania pienięzne

o wartości powyzej 10 0oo złoĘch, w tym

zac\ągn\ęte kredyty i

poĘczki
wańnki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w zuĺiąz|łlz jakim zdarzeniem' w jakiej
wysokości): ............

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),íŻnapodstawieart.233 $ 1 Kodeksu kaľnego
za podaĺie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karu pozbawienia wolności.
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