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oŚWnDczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

1,

_
2,
3,
4"

5,
6,

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego !
-ą
1upełnego wypełnienia każdej z rubryk.
JeŻeli Poszczególne.rubryki ńi" .na;aulą w konkretnym przypadku
zastosowania, nateży
wpisać,,nie doĘczy''.
Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynateżność
poszczególnych
składników majątkowYch, dochodów. i zolówiązań dó majątku
odrębnego i majątku

oświadczenie o stanie majątkorłr}m óótyczy'majątku w kraju i
za granicą.
OŚwiadczenie o stanie malątłorłrlmone;mi;e ,łiwniez wińytelnJści
pie"niężne.
W częŚci A oŚwiadczenia Żiwartó są inńrńcJ"

B zas informacle nie;awne
i.*rne,'w
doĘczące adresu zamieszkania śrł"or;ąc"g.i
"ięści;;; ';i;ffi. położenia
ósriił..J;i;
nieruchomości,

czĘŚc A
Ja nizej podpisany(a ),
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po.zaPoznaniu się z PrzePisamiustawy z dnia B marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz.
U. z2001
r, Nr 142, Poz. 1591 o,|1z^? 2002.r. tli zg, poz. 22:o, nr Óz, poi.-Ósa,
rui t ls,-po z. gg,ą', Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, Poz. 1806), zgodnie z ań.'24h tej ustawy'o.*i"o"."r,
źe posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
ńoj ń";ł"r

odiębny:

l.

Zasoby pienięzne:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:,.....,.....

środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wańościowe: .....
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1.Domclpowierzchni: ,,....,,.....,..m?,owartcści:"..,,....,,.,..._,...^|.l

ł
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2. Mieszkanie o powierzchni: .........,......,...,. fr2, o wańości:
.,...........Nł,..,..3......;].(]. {_..!_r
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospod arstwa:
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o wańości:

rodzaj zabudowy:

z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod
w wysokości:

o wartości:

i!ri,:l nrplrrnrr,

lll,
1.

Posiadam udziałY W sPÓłkach handlowych

PzedsiębiorcÓW,

W których

udziałem gminnych osób prawnych lub

.z nalezy poÓ"e
uczestniczą takió osoby
licŹuę i emitenia udziałów:
-
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..

2,
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udziały te stanowią pakiet większy niz 10 oń udziałow w spółce:

z

2,

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości:

Posiadam udziałY w innYch spÓłkach handlowych

,Nl

?

- należy podać liczbę iemitenta

D-c.,Tę.ę,4

udziałów: ..,,.,.

z tego tytułu o-siągnąłem(ęłarn)w rcku ubiegłym dochód
w wysokośei:

lV.

1, Posiadam akcje W sPółkach handlowych z udziałem gminnych
osób prawnych
Przedsiębiorców, w których
uczestniczą takie osony

- 6"ffi'podać

liczbę i emitenta akcji:

lub

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcjiw
spółce:

z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:

2, Posiadam akcje w innYch społkach

Nle

handlowych

- nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

Q,ą. r? ę:/

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:....

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem
od Skarbu Państwa, innej państwowi:;'Ósoby mienia, pzynaleznego do jego majątku odrębnego)

prrrn.i,'j"'jnistki samoządu terytorialnego, ich
związków lub od komunalńej'osoby prawnej
n'"riępuiącli ń,,-ijńi", które podlegało zbyciu w
drodze
pzetargu - nalezy podać opiśmienia i artę
n|U/.i;:""ÓlÓ;,"-,..- .
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1, Prowadzę działalnoŚĆ gospodarcz

ą(należy podac formę prawną i pzedmiot działalności);
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osobiśeie

-

wspólnie z innymi osobami

J

Z tego $tułu osiągnąłem(ęłam)

2,

Za.ządzam

w roku ur;egłYm
ubii

o.i.ł.l_s.l:^:^^,*"

Pr.:Ychód ici'ochoci w
wysokoścr: .........,....,

oziałalnoJci(;;',3!il}H:1,::;i#,.Xfii,';ŁJ;ili#rł:til.J35:le]em,nełnornocnikiem
),

lllj

takiej
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z tego ltułu osiągnąłem(ęłam)

w roku ubklgłym
dochód

w wysokości:,.,..............

vn,
W spółkach handlowych
(nazwa, siedziba
spółki):
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isji rewizyjnej
(od kiedy):
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Składniki mienia ruchornego
o wartości pow
należypodać markę,
model i rok produk
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