
oSwrADczENIE MAJATKOWE

radnego gminy

(miejscowoSd)

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

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

wpisa6 .. nie dofvczY".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleinoS6 poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafido maj4tku odrgbnego i maj4tku
obj gtego malierfi sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkowq.

4, Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i zt granic1.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloZenia

nieruchomoSci.

cz\sc A

a i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

i;;j;;; ;k;ilffi;j;;
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1 990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U .

2200I r. Nr 142, poz. 1591 oraz 22002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,

poz. I27 | i Nr 2 I 4, poz. 1 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce

w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- papiery wartoSciowe: ..............

na kwotg:



II.

1.

2.

a
J.

4.

IIr.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gmirurych os6b prawnych lub
przedsigbiorstw, w kt6rych uczestnicz4takie osoby - nale?y podai hczbg i emitenta
udziaN6w:

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

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0 % udzial6w w s

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci:

IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub

Ztego tytulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubie



:::::i'-Y::l -:::':::::T::::::*:::ll:

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

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, zv,ryl1czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi1zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: ......*-:.,....,

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

vII.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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



VIII.

Inne dochody osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej dziaNalnofici zarobkowej lub zajgc,
u:

::

IX.

X.

Zobawiqzaniapienighne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipoiyczki oraz warunki, na jakich zostaLy udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim



PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i?napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego

za p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kat a pozbawieni a wolno 5 ci.


