
(miejscowość)

oŚWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki ńie znaidują w konkretnym pzypadku zastosowania, naIeży

wpisać,,nie doslczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIiÓ przynależność poszczególnych

składników majątkowyeh, dochodów i zobowięań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kĄu iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równieżwierzytelności pieniężne'
6' W części A oświadczenia zawańe są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

W Ln Nrn

(m iejsce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U' z2OO1
r. Nr 142, po2.1591 orazz2aO2 r. Nr 23, poz.22O, nr 62, po2.558, Nr 113, poz. gB4, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806)' zgodnie z ań. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w
skład mażeńskiej wspÓlnoŚcl majątkowej lub stanowiące mÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

na kwotę:

- papiery wańoŚciowe:



tytuł prawny: ...'.. .

3. Gospodarstwo rolne:

o wartoŚci:

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .................

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochÓd w wysokości: .................

A\ał

il1.

1 Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych ]ub
pzedsiębiorcow, w ktÓrych uczestniczątakie osoby _ naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niŻ 10 o/o udziałow w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem($am) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: .....'..''......

2' Posiadam udziały w innych spÓłkach handlowych - należy podaÓ liczbę i emitenta udziałÓw: .......



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym dochód w wysokości: .'.-....-.

lv.
1 Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub

pzedsĘbiorcow, w ktÓrych uczestniczątakie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

tłrtj

akcje te stanowią pakiet większy niz 10 o/o akĄiw społce: ..:. . . ....... '

Ztego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...'....-..'..-..

Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podaĆ liczbę i emitenta akcji: .................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ..''''-'.'.-'...

....:"......-..,-..

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniern mienia pzynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Śkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samoaądu terytorialnego' ich

związkÓw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' ktÓre podlegało zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.
1. Prowadzę działalnośc aospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalnoŚci): ....-.....'..

- wspÓlnie z innymi osobami ....

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) idoch

2.



2 Zarządzam działalnoścją gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
działalnoŚci (nalezy podac formę prawną i pzedmiot działalnoŚci):..'''..'...-

osobiście

pełnomocnikiem taklej

- wspÓlnie z innymiosobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości- -..'.'.'...-.'..-

vl!.

JoY LTV
\ź

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem kom isj i rewizyj nej (od kiedy) ;

Ztego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: ...'.......'.''''

vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu:

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10.000 zł (w pzypadku pojazdÓw mechanicznych
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