o SWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składającaoświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegowypelńenia każdejz rubryk.
f.

Jeże|iposzczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ
wpisać''nie dotyczY''.

3. Osoba składającaoświadczenie
obowiązanajest okreśIićprrynależność
poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałzeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmujerównieżwierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia
zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformdcje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapontanju się z przepisami ustawy 7 dnia 8 marca 1990t. o samorządzie grn'innym (Dz.U.
z200Ir. Nr l42,poz.l59Ioru222002r.Nr 23, poz.fL},Nr 62, po2.558,Nr 113,po2,984.Nr 153,
póz' 1f7L i Nr 214, póz' 1806),zgodnie z art.f4h tej ustawyoświadczam'ze posiadamwchodzące
w składmałzeńskiejwspólnościrnajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasobypienięme:

- śro'dki
pienlęzne
zgromadzone
w waluciepolskiej:
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II.

przychódi dochódw wysokości:
Ztego tytułuosiągrr4łenr(ęłarn)
w rokuubiegłym
..'.......''..'.........
4. Ime nieruchonrości:

uI.
1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udział.em gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w którychuczestniczą
takieosoby- należypodaćliczbę i emitentaudziałów:

-naleĘ podaćliczbęi emitentaudziatów:...''..
2. PosiadamudziaĘwinnych spółkachhandlowych
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fv.
l ' Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałęm gmirulych osób prawnyclr lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby -lależy podaó liczbę i c n r i t e r r f r e l r c i i '
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akcje te stanowiąpakiet większy liŻ 10%akcji w spółce:
w roku ubiegłyrndochód w wysokoścl:..'.....
Ztego t1'tufuosiągnąłem(ęłam)

2. Posiadam akcje w innych spółkachhandlowych -należypodać liczbę i emitenta akcji:..'.........'.....'..

Ztego Ę'ruŁuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wył'ączeniemmienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pańsfwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
tery'torialnego'
ich związków lub od komunalnejosobyprawnejnastępującernienie,k1orepodiegało
zbyciuw drodzeprzetalgu. należypodacopisrrrienia
i datęnabycia,od kogo :'.'...'......'...''

vI.
gospodarczą(na|eżypodać formę prawną i przedmiot działalności):
1. Prowadzę działalność

- wspólnie z innymi osobami
Ztego Ęrtufuosiągnąłem(ęłam)
w loku ubiegłymprzychódi dochód w wysokości:
f.

gospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
Zarządzam działalnością
(na|eĘpodaćformęprawnąiprzedmiotdziatalności):
działalności
..'............'..

. wspólnie z innymi osobami''.....
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Ztego Ętutu osiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości,
.......'....''/'

VII.
(nazwa,
W spółkach
handlowych
siedzibaspółki):
jestem członkiem zarządu( od kiedy ):....'..........

j estemczłonkiem
-?.
radynadzorc
zej (odkiedy): .'................,.

wII.
Zarobkowej lub zajęc, z podaniem

IX.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku po;azdów
mechanicznychnaleĄ podać markę,model i rok produkcji):'...............
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X.
Zobowiązanla pienięzne o wartościpowyŻej 10 000 złoĘch,w tym zaciągniętekredyty i poĘczkj
oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związkll z jakim zdarzeliem, w jakiej
wysokości):
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CZĘSC B

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), tż na podstawie art,233 $ l Kodeksu karnego
za p o danienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo lności.
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