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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

3.

4.

6.

cz4sc A
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(miejscowoSC)

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

i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiry

wpisad .. nie dotyczv".
Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid przynaleLnoS6 poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego malZerisk4 wsp6lno5ci4 majqtkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
OSwiadczenie maj 4tkowe obejmuj e r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.
W czgSci A oSwiadczeniaztwarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne
dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o3nriadczenie oraz miejsca poloZenia
nieruchomoSci.

(imiona i nazrvisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonv @ Ab ..4grnt*/ fi7.. * . .. @*:

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym ( Dz. U.
z2001r.Nr 142, poz.1,59lorazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153,
poz. 127 | i Nr 214, poz. 1 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce
w sklad malZeriskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowiEce m6j maj4tek odrgbny:
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Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:
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l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zndzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, wlf6rych tczesfricz4takie osoby -nalezy podad liczbq i emitenta

udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 %oudzialSw w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam0 w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y podad liczbq i emitenta

liiiilll l*i "hh"lZtego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglyny'doc/t6d w wysokoSci: .............

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, wkt6rych uczestniczqtakie osoby -nale?y poda6 hczbg i emitenta akcji:

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

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zv,rylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu-naIely podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

6Y|t:|||:b+:i

VI.

2. Zaruqdzam dzialalnoSci4 gospodarczElubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoici (nale?y podad formg prawna i przedmiot dzialalnofici): ........,..
- osobiScie:

il"""';.""""""..'.'r".....

- wsp6lnie zinnymi osobami: ......rthe.. e{Qfr.?
//...t,,,.,,,4.....

formg wn4 i przedmiot dzialalnoSci):

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

VII.

1. W sp6lkach handlowych(nazwa, siedziba sp6lki):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....,....,.,.



IX.

VIII.

Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkahdego tytulu:

X.

Zobowt4zania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipoLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zkuz jaktm
zdarzetiem, w j akiej wysokoSci) : ................



Powyiszc o5wiadczenie skladam Swiadomy(a),:znapodstawie afi.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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(podpis)


