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wteoCZENIE MAJĄTKo\ĄrE
radnego gminy

Uv'aga:

I' osoba

składająca ośu,iadcze1ie. opowiązana jest
starannego i zupełnego vx'pełnienia
każdćj ńur],L.

2. Jeżeli poszezegóL'.-

do zgodnego z prawdą,

' d-(
";iń;;" "' konkretnym prrypadku
dotvczt,'i.
3' osoba składająca oś;'iadc;;iel;;taana jest
okreśIićprą,należność
"uLry'ki.
zastoso$,ania', naleĄ' v'pisać
..nie

4.
5'

nle

poszczegóIn}'ch składnikórv majątko*y.ł',io"nodo*,i
odrębnego i majątku objętego *uł'.nrLą
"ono*,iąr{i aomajątku
*,rpo_tnos.ią majątkorvą.
Oświadczenie o stani. *u'ąiLo*ym
doĘ,czy ma;ąt|u rł,kraju

$lxńj"T.*'"

o

stanie" maląiko'*T'ń

_lbffiu;.

izi

granieą.

również rłĘerą,telności

6. W częściA oświadczenia zawarte są
informacje jax,ne, v, częściB
informacje niejawne dotyczące adresu
zamiószkania
ośv,iadczenie oraz miejsca połozenia
nieruchomości.

CZĘŚC A

zaś
składającego

1' Posiadam udziały

::'-:::j*:rców,

w spółkach handlowych.zudziałem gminnych
osób prawnych lub
w których uczestliczątakie osoby _iit"zypodaó
liczbęi emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym ao"r'jł
* wysokości : ....'...'....'..

Ztego t},fi]fu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doclród
w wysokości

:

ry.

l. Posiadam akcje

rł, spółkach handlorłych z
gminnych osób prawnych iub
'adziałem
przedsiębiorców, u'któryclr uczestniczątakie
:
osoby nalez1,podać Iiczbęi emitenta

Ztego ty'tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód
w rłysokości: .'.........'

2' Posiadam akcje rł' innyclr spółkach lrarrdlorłrych _ na1eż5, podac
liczbęi emiterrta akcji

:

Z tego

v.

Nabyłem (am) (nabył moj małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego
do jego
majątku odrębrrego) od Skarbu Państrł,a, irlnej państwowej oróuy"
prawnej, jedrrostek
samorządu terytorialnego, iclr zu,iązkow tub oJ komunalnei
osobi, p.u*".f-"astępujące
mienie, które podiegało zbyciu w drodze przetatgu _ naleŻy podaó
opis mienia i datę
......../........

\Ą.

-

Z
2.

wspólnie z innyry1i osobami
te

go tytułu

"'iągili;;

i;ilj * ;;il

;i;;ły* ;;;,"i# ; ;;;ffi ; ;},;;il;;;,

Zarządzam dziaŁalnoscią gospodar czą\ubjestem przedstawicielem pełnomo"nikiem
działalności(należy podaćform?Fr?Wąi przedmiotdziałaliości)

ta1<iej

: .'...'..

- osobiście
-

v'spólnie z innymi osobanri

Ztego ty.tułu osiągnąłem (ęłam) rł'roku ubiegłym dochód w w1,sokości
: ..'....'.'..

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartościporłryzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychna7eŻy podaó markę, model i rok produkcji) :

x.

Zobowiązania pienięzne o wartościpowyzej 10 000 złotych, w tym zacirynięte kredyty i
poŻyczkt oraz rł'arunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jaklrrl

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
kanrego zapodarie nieprawdy lub zatajenie prawdy grazikarapozbau'ienia wolności.
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