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WIADCZENiE MAJĄTI{C\Ą{E
radnego gminy

:

1. osoba sliładająca oświadczenie oborł'iązana jest do zgodnego z
starannego i zupełnego v'1'pelnienia każdej z rubryk.

prawdą,

2. Jeżeli poszczególne rubr1'|6 nie znajdują \\' konkretnym prą'padku
zastoso$'ania, naleĘ wpisać ."nie dotYcz\'''.

3. osoba składająca ośv'iadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególn},ch składników majątkorł'ych, dochodóv, i zoborł,iązafi do majątku
odrębnega i majątku objętego małźeńskąrł,spólnościąmajątkorł'ą.
Ośv'iadczenie o stanie majątkorł'ym doĘcry majątku v'kraju i za granicą.

4.
5. Ośv'iadczenie o stanie majątkovym obejmuje róu'nieź rł,ierą'teiności
pieniężne.

6. W częściA ośrł'iadczeniazzu'arte są informacje jau'ne, u' częściB zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
ośv'iadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.

CZĘśCA

(miej sce zatru dnienia, stanowisko lub funl<cj a)

po Zapaznaniu się z ptzep|su"rLi ustarł1, z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. 22007r. Nr 142, poz.l59l orazz20A2r. Nr 23, poz.LLA, Nr 62, po2.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, pazJ}71i Nr 214, poz.1806), zgodnie zart.24h tej ustaw;'ośu,iadczam,
ze posiadam rvclrodzące lł' skład rnałzeńskiej wspólności majątliowej lub starrowiące mój
rrrajątek odrębn1,

:

I.

Zasoby pienięzne

:

Środki pienięzrre zgromadzolle/' w, walucie polskiej
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v.

Nabyłem (am) (nab1,ł mój małżonęk, z
wyŁączeniem mien ia przynaieznego
do jego
majątlcu od:ębnego) od Si<arbu Państwa,
innej pańsńo* osob5, prawnej, jedrrostek
samorządu ter5łorialnego, iclr zwiękov,lub
oj to*u,'uiną";;;;oi;;;;"astępujące
mienie' które podlegaŁo zb5'gru rł' drodz,
prr"t*[r"_-ł^|łrv-p"j"c"óir'?nie.,ia
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Innę dochody osiągane

z tyiilu zatrudnienia lub

Z podaniem kwo}uzr'skiwanvch zkaŻdes.o tt'tułu : ......'..'....

zarobkowej lub

(w prą,padku pojazdów

X.

Zobowiązania pienięzne o wartościporł1'2ęi 10 000 złotych, rłl tym zacirynięte kred5ay i
poŻycrkt oraz warunki, na jakich został1' udzielone (7vobec kogo, w związku z jakim
zduzeniem, w jakiej rłrysokości); .'.......'...h.t.t........'.:2!.2ą.ę-T..

PoryŻszę oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art.Ż33 $ 1 Kodeksu

karnego zapodante nieplawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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