
oSwr^q.n czENIE MAJATKowE

radnego gminY

Setcust o"r^Jk.Q.k *,
(miejscowoSd)

Uwaga:
1. dsoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk'
z. Jezeii porl""r"g|me rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy

wpisad .. nie dotYczv".
3. Osoba rrun*uia.u *toiadczenie obowi4zana jest okreslid prrynale2no66 poszczeg6lnych

skladnik6w mai4tkow1,ch, dochod6w izobowi4ztrfi do maj4tku odrgbnego i maj4tku

objgtego malZefisk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4'
4, Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju iza granic4'

5. Oswiadczenie mal4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne.

6. W czgsci A o$wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia

nieruchomoSci.

CZESC A

luqw
Au

(miejsce zakudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym ( Dz' u'

22001r, Nr 142, poz. tiet orazz2002 r.Nr 23, poz.220,Nr 62, poz' 558, Nr 113, poz' 984, Nr i53,

poz. I27 7 i Nr 2 1 4, poz, I 806 ), zgodnie z att. 24 htej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz4ce

w sklad malzeriskiej-wsp6lno$ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj+tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:

na kwote:



II.

1.

2.

a

tytul prawny: ........... ".'.

ilI.

i. posiadam udzia\y w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, w kt-6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y poda6 hczbq i emitenta

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy nrZ I0 Yo udziaN6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtram0 w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-naIe?y podad liczbE i emitenta

udzial6w:
\E

Ztego fitulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .......'..'..

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudziahem gminnych os6b prawnych lub

::::i:T::::*:1 :*: ::::1 :::i::i::ii: T:T I :-::l: :*j','

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni?I0 % akcji w sp6lce:

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ....'..'.".'



2. h sp6lkach handlowych-naIely podai liczbg i emitenta akcji:

Ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: '....'.....'.

V.

Nabylem(am) (nabyl moj maNZonek, zv,ryl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku

oargUn.go; oA SUiUu Pafrstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

teryto.iaLego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re

: d'"d^::::lT: 
- ::i::i::i::::::::::i: li:::::l::: :i::*

vI.

Ztego tytutru osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..

- jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztegotytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: '......'...'.



I
VIII.

IX.

Zobowr4zania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty

rpoTyczkioraz warunki, na jakich (wobec kogo, w zwiEzkuz jakim

zdarueniem, w jakiej wysokoSci): .



powyZsze oswiadczenie skladam swiadomy( a), t2 napodstawie aft' 233 $ 1 Kodeksu karnego

"upoaunnnieprawdy 
rubzatajenieprawdygtoztkarupozbawieniawolnoSci.

/6*'*/a
*t*

(podpis)


