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O SWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

I$-,*. }$$\.'h,|ł.-Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannggg
i zupełnegowypełnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, nale{
wpisać''nie dotYczY,'.
3. Osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić prrynz|eżnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi da majątku odrębnego i majątku
majątkową.
obj ętegomalżeńskąwspóInością
4. oświadczenie o stanie majątkowym d,oĘczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego. oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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po zapoaarriu się z przepisami ustawy z r1nia8 marca 1990r. o samorządziegminnym (Dz.U.
oruzz2002r'Nr 23, poz.220,
Nr 62, póz' 558,Nr 113,poz.984.Nr l53,
z2007r.Nr l42,poz.I597
ze posiadamwchodzące
poz. l27I i Nr 214, póz. 1806),zgodniez art,24h tej ustawyoświadczam,
w składmałzeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:
I.
Zasoby pienięzne:

- środki
pieniężnezgromadzone
w waluciepolskiej: f2',9..9p'.:'.d
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
naleĘ podaćliczbę i emitentaudziałów:
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udziaĘ te stanowiąpakietwięlszy niż |0% udziałóww spółce:
Ztego $rtufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
2. Posiadam udziafu w innvch soółkach
Ztego t1rtutu
osi4gnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
...'..............

rv.
1. Posiadam akcje w

spółkach handlowych z

udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcjete stanowiąpakietwiększyniż,10Yo
akcji w spółce:
Ztego tytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
...........'.'.....

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzoneĘ z wyłączeniem mienia prryna|eżnegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Paristwa, innej państwowej osoby prawnej, jedrrostek sarnorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które podlegało
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vr.
gospodarczą(naleĄ
1. Prowadzę działaIność

:
i przedmiotdziałalności)

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:
..........'...........''..
z. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej

- wspólnie z innymi osobami.
Ztego Ęrrufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
'....'...........

\rII.
W spółkachhandlowych(nazwa,siedzibaspótki): ............
)h.t.og..'.
jestem członkiemzarządu( od kiedy ):'.
jestem członkiemrudy nadzorczej(od kiedy):

Z tegoĘr|ufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochódw wysokości:
...'...........'.

vlu.
Tnne dochody osiągane z$ułu

zatrudnienia
:...................
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

x.
Zobowiązaniapienięane o wartościpowyżej10 000 złoĘch,w tym zaciągnl'ętełredyĘ i poĄczJa
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w nvi4zku z ja|<tmzdarzeniem,w jakiej
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Powyisze oświadczenieskładam świadomy(a), iż na podstawie art.233 $ l Kodeksu karnego
za podantenieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawolności.
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