
OS WIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

6*'k .*.e, dnia ..Z ..l.,?1r. 4.{..,.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z ptawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia ku2dej z rubryk.
2. JeZeli poszczegolne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisa6,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynaleanoSi poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzai do rnaj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzerisk4 wsp6lnoSci4 maj 4tkowE.
4. OSwiadczente o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju t za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czESci A oSwiadczenrazawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zal informacje niejawne
dot1,c74.. adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.
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[ (Tsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorz4dzie gminnyrn (Dz.
U. z 2017 t. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzQce w
sktad malzefrskiej wsp6lnosci maj4tkowej lub stanowi4ce moj maj4tek odrgbny:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ...... . .(A.*.. ..

na kwotg:

- papier.v wartoSciowe:
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tII.
l. Posiadam udzialy
przedsiEbiurc6w. w
udzial6w:

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
kt6rych uczestniczq takie osoby - naleZy podai liczbE i emitenta

tdzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy nizl\oh udziatr6w w sp61ce:

Z tego tytuiu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
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IV.
L Posiadam akcje w spotkacl"r handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale?y podai liczbq i emitenta akcji:

akc.ie te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytuiu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..,..........
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V.
Nabylem(am) (nabyt moj maLionek, z wyt4czeniem
odrgbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paf,stwowej
terytorialnego, ich zwiqzl<ow, komunalnej osoby 
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mienia przynaleilnego do jego maj4tku
osoby prawnej, jednostek samorz4dn

prawne.i lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w d przetargu * nale?y podad opis mienia
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-_ wsp6lnie z innymi osobami

Z,tego tytulu osiqgn4lem(gtam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoScr: .................
2. Zarzqclzam dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nale2y podai formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):...,........

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtrym dochod w wysokoSci: .............

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

'-.iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

VII.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

Z tego tytulu osi4gnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...........,.

VIII.
Inne dochody osi4gane ztytrilu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc, z
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x.
Zobowiqzania pienigZne o waftoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci1gniEte kredyty i
poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone,. (wobecTkq{o, w zwi4zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ............,.., ............t&k" *6# *7
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Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 O0Oztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a). i2 na podstawie art.233 $1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.
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