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OSWIAD CZENIE MAJATKOWD

radnego gminy

(micjscowofC)

Uwaga:
l. Osoba skladaj4ca o3wiadczcnie obowi4zana jest do zgodnego z prarvdq, starannego

izupelnego wypelnienia katdej z rubryk.
2. .Ieieli poszczeg6lne nrbryki nie znajduj4 w konkretnym przyprdku zastosowania, naleiy

wpisai ., nie dotYczytt.
3. Osoba skladnjqca oSwiadczenie obowi:1zana jest okre6li6 przynal,ciznoSd poszczcg6lnych

slrladnik6rv maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi clo maj4tku odrgbneg<l i maj4tku
objgtego malZefisk4 wsp6lno6ci4 majqtkow4.

4, OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. O5rviadczenie majqtkowe obejnruje r6wniei wie rzytelno6ci pienigine.
6. W czgSci A o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B za6 informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania shladaj4cego o6wiadczenie oraz micjsca poloi,cnia
nieruchomoSci.

cz\sc 
^

J a, nize.j po dpis any(a).

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 rokLr o sanrorz4dzie grninnyrn (Dz.U.
z2001r.Nr142,poz. l59l oraz22002r,Nr23,poz.220,Nr62,poz,558,Nr113,poz.984,Nrl53,
1toz. 1271 i Nr 214, poz. I 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy o$wiadczam, 2e posiadanr wchodz4ce
w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j rnaj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: ..

papiery wartoSciowe:



3

4

Z tego tytLrlu osi4gn4lern(glarn) w loku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSct:

III.

1. Posiadarn :udztaNy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnyoh os6b prawnych lub
przedsiqbiorstw, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta
udzial6w:

/e,,..,

udzialy te stanow I p6lce: .....,..,

Z tego tytulu osi4 w wysokoSci: .....,,...,..

IV.

l, Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych ILrb

przedsigbiorc6w, w kt6rych trczestniczqtakie osoby -nale?y podac liozbg i emitenta akcji:

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

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10 % akcji w sp6loe:

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysokoSci: ...,..,,..........



- naleZy podai Iiczbq i emitenta altcii:

Ztego tytulu osi4gn4lern(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .,,,,,..,,,..

V,

Nabylem(am) (nabyl m6j rnalzonek,z.wy\qczeniem mienia przynale2nego do jego rnaj4tku
odrgbnego) od Skarbu Patistwa, innej pahstwowej osoby prawne.j, jednostek samorz4dr.t
terytorialncgo, icli zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastqpui4ce mienie, kt6re

opis mienia i datg nabycia, od kogo:

- wsp6lnie z innymi osobami:

- wsp6lnie z rnnymi osobarni:

f/TYl.

1, Prowadzq dzialalnoSi gospodarc awn4 i przedmiot dzinlalno$ci):

- osobiScie:

7,tego tytuiu osi4gn4lern(glam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysoko$ci: .,.......,,.,..,

2. Zarzadzarn dzialalnoSci4 gospodarczq lub.jestem przedstawicielem, peinomocnikiern takiej

z tego tytulu osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VII.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej ( od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ztego tytulu osi4gn4lem(glarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



X.

Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej l0 000 zLotych, w tym zaci1gnigte kredyty
i poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly ogo, \.v zwrqzku'z jakim



powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.


