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OS\ĄĄADCZENIIE MAJĄTKO\ĄE
radnego gmin5'

Ux'aga:

1. Osoba składająca ośv'iadczenie obon'iązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego w5'pełnienia każdej Z rubry'Ę.

2. Jeżeli poszczególne rubry'fui nie znajdują vl konkretnym przypadku
zastoson'ania, należy wpisać ..nie dotvczł'''.

3. Osoba składająca ośu'iadczenieobowiązana jest okreśIićprrynależność
poszczególn;,ch składnikórł'majątkov1'ch, dochodóq,i zobau,iązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małźeńskąv'spólnością majątkov'ą.
Ośv,iadczenie o stanie majątkonym doĘ,cą, majątku v'kraju iza granieą.

4.
5. Ośrł'iadczenieo stanie majątkouym obejmuje róv'nież v'ierrytelności
pieniężne.

6. W częściA ośx'iadczeniazau,arte są informacje jawne, rł' częściB zaś
informaeje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oraz miejsca połozenia nieruchomośei.
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepsarni ustarł1, z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 20a1.r. Nr 142, poz)59l oraz z 2002r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 1 13,
poz.984, Nr 153, poz.lL7I i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art.Z4h tej ustawy ośrł'iadczam,
ze posiadam wclrodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub starrorł'iące mój

majątek odrębny

:

I.

Zasoby pienięŻne

-

:

środkipienięzne zgromadzone

w waiucie

... na

kwotę

:

polskiej

rodzą zabudowy : .....'....'.....
tyfuł prawny : .....'..'.'..

Ztego t1.tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochód w wysokości: ....'.'
4' lrme nieruc]romości :.
powierzchn r^, .....dł;ń{'au.'.:'.Q'
4
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1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych zudziałemgminnych osób prawnych iub
przedsiębiorców' w których uczestticzątakie osoby _ na1eży podaó liczbęi emitenta

::::-::

ń:i.' :;lilń

udziały te stanowiąpakiet większy ntŻ l0

%o

udziałow w spółce

:

Ztega t1tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doclród w w}'sokości

:

i emitenta

Ztego tfiułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubie!łym dochód u'wysolcości

akcje te stanowiąpakiet większy ntż 10 % akcji w spółce

:

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości

V.
Nab1łem (am) (nab14 mój małzonek, z uryŁączeniem mienta przyna|eznego do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prarł.nej, jednostek
samorządu tery.toriainego, iclr związkou, lub od komunalnej osoby prawne_j następujące
mienie' lcóre podlegał.a zbyciu rł' drodze przetargu _ naleŻy podac opis mienia i datę
nabycia, od kogo : ................

-

v'spólnie z inn1.mi osobami

Ztego t1tułu osiągnąłem (ęłam) rł, toku ubiegłym przychód i dochód rł'rłysokości
:

2' Zarządzałn działalnościągospodarczą|ubjestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności(naleŻy po,daĆ fo1pęprawną i przedmtot dziaŁalności)
:

-

wspóinie z irurymi osobami

ilmeJ

zarobkorł,ej lub

IX.

Składniki mienia ruchonrego o wartościporł1,zej i0 000 zŁotych (w przypadku
pojazdów
mechanicznychna1eŻy podać markę, model i rok produkcji) : ...'..'..
ii.'.r'.'."..'.'1ł
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Zobowięania pienięzne o wartościpowyżej 10 000 zŁotych, w tym zacirynięte kredyty
i
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
zdnzetiem, w jakiej rłrysokoŚci)

poŻycrJ<t oraz warunki, na

:
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233
$ 1 Kodeksu
karnego zapodanie nieprawdy lub zatąenie prawdy grozikarapozbawienia
ńhości.
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