OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy
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Uwaga:
1. Osoba sk|adająca ośrviadczenie
obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
wypelnienia
i zupełnego
każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują rv konkretnym prrypadku zastosowania,naleĘ
wpisać|'niedotvczv''.
poszczególnych
3. osoba składającaoświadczenie
obowiązanajest określićprrynależność
sk|adników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacjejawne,w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania skladającego oświadczenieoraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po Zapomaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990r' o samorządziegminnym (Dz'U'
zf00|r' Nr l42,poz.l59|orazz2002r,Nr 23, poz.220,Nr 62, póz. 558,Nr 113,poz.984.Nr l53'
póz. 1271i Nr 214, póz. l806)' zgodniezart.24h tej ustawyoświadczam,
ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:

I.
Zasobypieniężne:
- środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

- środkipienięzne zgromadzonew walucie obcej: ........'.
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3.

i dochód w wYsokości:
A
a.

III.
l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakie osoby- na|eŻypodaćliczbę i ęnritentaudziałów:

udziałyte stanowiąpakiet więlazy
Ztego ty.tufu
osiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
'....'..'...''.'..

IV.
osób prawnych lub
o-ito.ta
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akcje te stanowiąpakietwiększy niż,|0%oakcji w $ółce:

Ztego ty,tułu
osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
..''..............
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2. Posiadam akcje w innyclr spółkachhandlowych -nalezy pgdaóLiczbęi emitęntaakcji:.....................
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v.
Nabyłem(am) (nabył mój małZonek' z wyłączeniem mienia przyna|eŻnegodo jego nrajątkLr
odrębnego) od Skarbu Patistwa, irrnej państwowej osoby prawnej, jedrrostek satrrorządu
tery.torialnego,
ich związków lub od komunalnejosobyprawnejnastępujące
mienie,które podlegało
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vI.
l.

gospodarczą(naleŻypodacformęprawnąi przedmiotdziałainości)
Prowadzędziałalnośó
:

Z tegoty.tufu
osiągnąłem(ęłam)
przychódi dochódw wysokości:
w roku ubiegłym
..'.'.'...'.'.............
2.

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
(na|eżypodać formę prawną i przedmiot działalności):
działalności
.....'...''.'.....

- wspólniez irrnymiosobami.......
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Ztego tytułuosiągnąłem(ęłarn)
w roku ubiegłyrn
dochódw w,ysokości:
..''..............

VII.
W spółkach handlowych (nan,la, siedziba spółki):

jestem członkiem konrisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tegoĘrhrŁu
osiągnąłern(ęłam)
w rokuubiegłymdochódw wysokości:
..............'.

VIII.

Ix.
Składniki mienia ruclromego o wańości powyżej lo o00 zł.otych(w przypadku pojazdólv
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x.
Zobowięania pienięzne o wartościpowyż'ej 10 000 zł'otych,w tym zaciągnięte kredfi i poŻycz\<l
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwięku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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CZĘSC B

Powyzsze oświadczenieskładamświadomy(a), iż, na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
zapodanienieprawdylub zatajeńeprawdy grozikarapozbawieniawolności.

