
OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radn€go gminy
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Uwaga:

l. osoba składająca oświadczenie obowiąz:ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupetnego wypełnienia każdej rubryki.

2" Jeźeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao należy
wpisać ..nie dotyczy''.

3. osoba składająca oświadczenie otlowiązilna jost okreŚlić prrynależnoŚć poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego majątku i
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dofyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wienytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częśei B zaś informacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie (łYalz miejsca polożenia
nieruchomości.
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( miejsce zatrudnienią stanowisko I ub funkcja)

pO zapomaniu się z przepisami ustawy zdrria 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2A0I r. Nr 142, poz. 1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.fZA, Nr 62, poz. 558, Nr 113" po2.984,
Nr 153' poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanrrwiące mój majątek odrębny:
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- środki pienięine zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery wartościowe: .. ".

... na kwotę:
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III.

1. Posiadam udziały

przedsiębiorców, w

udziałów:

w spółkach handlowych z

których uczestniczą takie

udziałem gminnych osób prawnych lub

osoby * na|eźry podać liczbę i remitenta

/?/1,Ł(ł

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 ań udziałów w spółce:



tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...
/ 4.."
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Z tego Ęrtułu osiqgnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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IV.

l.

Ztego Ąrtułu osiągn4łem(ęłam) w roku ubiegĘm dgchód w wysokości: ....".......'u ubiegtym dgchód

*.......-Lk.ł.g.*Lp) qua
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - naleĘ podać |iczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości:

v.

Nabyłern(am) (nabył moj małzonek, z wyŁ4czeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwiqzków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Ztegot1,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychÓd i dochód w wysokoś 
"i, 
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Zarządzun działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (nalezy podać formę prawnq i przedmiot działalności):

- ;"*. ' *r*t osobami -ii );li;gt

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokoścl: .............



- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........:.........--...}......{..
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Ztego t}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...',.....'..
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Innę dochody osiągane z $ułu zalrudnięnia lub innej działalności zarobkowej |ub Ąęć, z
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x.
Zobovńqzanta pieniężne o wartości powyzej 10 000 złoĘch, w tym zaciągntęte kredyty i poĘcz}j
orąz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zuli4zku z jakim zdarueniem, w jakiej
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