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oŚwIADcZEME MAJĄTKoWE
radnegogminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego
i zupełnegow1pehienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególnerubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy
wpisać''niedotYczy''.
poszczególnych
Osoba składającaoświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
składników majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńsĘwspólnościąmajątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.
J.

pieniężne.
oświadczenieo stanie majątkowymobejmujerównieżwierzytelności

zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
6. ' W częściA oświadczenia
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sanorządzie gminnym (Dz.U'
oruzz2OO2r.Nr 23, poz.ZlO,Nr 62, póz. 558,Nr 113,poz'984.Nr 153,
z2OOIr.Nr 142'poz'l59I
ze posiadamwchodzące
póz. |27r i Nr 214, póz. l806), zgodniez art.24htej ustawyoświadczam,
w składmałieńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiącemój rnajątekodrębny:
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Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w rolanubiegłymprzychódi dochódw wysokości:
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l. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców,w których uczestlriczątakieosoby - nalery podać|iczbęi emitentaudziałów:
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1. Posiadam akcje w społkach handlowych z
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V.
Nabyłem(arn)(nabyt mój małzonek, z wyłączeniemmienia przyna|eżmegodo jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irrrrej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego,ich związków lub od komunalnejosoby prawnej następującemienie, które podlegało
zbyciuw drodzeprzetargu- naleĘ podaćopis mieniai datęnabycia,od kogo :...................
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Zaruądzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
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PowyŻsze oświadczenieskładam świadomy(a), iŻ na podstawie art'233 $ l Kode}su karnego
za podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawieniawolności'
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