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OSWIADCZEME MAJĄTKO\ĄaE
radnego gminy

Urł'aga :

1. osoba składająca ośrł'iadczenieobov'iązana jest do zgodnego z

prar'vdą,

starannego i zupełnego vypełnienia każdej z rubr;'k

Jeżeti poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku
zastosowania, naleĘ wpisać ..nie dotYczy''.
3. osoba składająca ośt'iadczenieoborł,iązana jest określićprzynależność

2.

4.
5.

poszczególnych składnikóv' maj ątkowych, dochodóv' i zobowiązafi do maj ątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową'
oświadczenie o stanie majątkovym dotycą'majątku w kraju i za granicą.
oŚwiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzrytelnoŚci
pieniężne.

6. W częściA oświadczenia zau,arte są informacje jawne, lr' częściB zaś
informacje niejawne doĘczące adresu zamieszkania składającego
ośłr'iadczenie

ortz miej s ca p ołożenia nieruchomoś ci.
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I.

Zasoby pienięzne

:

_ środkipienięŹne zgromadzone w walucie poiskiej
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Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziaŁemgminnych osób prawrrych
lub
przedsiębiorców, w któr5'ch tczestłiczątakie osoby _ naleŻy podaÓ licibę
i emittenta

IV.
1.

Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _ naleŻy podać iiczbęl emitenta
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Ztego brrułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubi"Fr^rt"riĘwvrysokości : ...'....'...
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2. Posiadam akcje w

innych społkaclr handlorłych_należy podaó |iczbęi emitenta akcii

:

V.
Nabyłem (am) (nabył moj małzonek, z vqĄączeniem mienia przyna\eŻnego do jego
majątku odrębnego).od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu tery'torialnego, ich nłtązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące
mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze ptzetargu _ należy podaó opis mienia i datę

vI.
1.

-

Prowadzę działaInoŚć gospodarczą(naleŻ1, po_dac formę prawną i przedmiot
działa]nośc1):.1,...(ł..5.t.|ł..e./'.'''.TR./r.4I's.P.0.Rr.....trłł.il.2.E.Ż....JEn.z.y. p)Ś?l'
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jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od
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kiedy)
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działalnościzarobkowej lub zajęÓ,

Jq 900 złotych, w tym zactrynięte kredyy i
udzielone (wobec kogo, w zwięku z jal<tm

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a),.iŻ
na podstawi e art.233
kamego zapodanienieprawdy lub zatĄenie prawdy
grozikarapozbawienia
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