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OSWIADCZENIE MAJATKQWE
radnego gminy
Uwaga:
1. Osoba skiadajaca oswiadezenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupelnego wypelnieiiia kazdej z rubryk.
2. Jezeii poszczegoine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania,
nalezy wpisae ..nie dotyczy''.
3. Osoba skladajaca
oswiadezenie
obowiazana jest okreslic
przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowi^zan do majatku
odrebnego i majatku objetego malzenska wspoinoscia majatkowa..
4. Oswiadezenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica^
5. Osv.iadczenie o stanie rnajatkowym obejmuje rowiiiez wierzyteinosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas inforniacje
niejawiie dotyczace adresu zamieszkania skiadajacego os-wiaaczenie oraz miejsca
poiozenia nieruchomosci.
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ejsce zatnidnienia. stanowisko lub fiinKcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24)1 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad
matzeiiskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
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srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

//'./.f-.

C~:..&./.....

papien" wartosciowe:
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3. Gospodarstwo rolne:
rzchnia: .<.O .-?. &&
" .irr
o wartosci:
rodzai zabudowy:

od w wysokosci: ./.
Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym przychod i dochod
4. Inne nieruchomosci:
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tytul praWny:

III.
i. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnA'ch osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

udzialy te stanowia pakiet wd^kszy niz 10 % udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiagnalemC-lam) w roku ubiegtym dochod w w}'sokosci: ...<?..-..(£.

£<'.CL?.'.j£.<

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - naleiy podac liczb^ i emitenta udzialow:

• tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .:'..'...',.

IV,
i. Posmdam akcje w spotkach handlowyeh z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorvch uczestnicza takie osoby - naiezy podac liczbe i emitenta akcji:

Ztego tytulu osiagnalemf-lam) wroku ubieglym dochod w wysokosci: ..*.
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naiezy podac liczbe i emitenta akcji:
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Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /?..-'./.,(.
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V.
Nabylem(-lam) (nabyl rnoj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Paristwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostki samorzadu terylorialnego,
ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej naste.pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naiezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:
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VI.
i. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq (naiezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z imrymi osobami
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2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnildem takiej
dzialalnosci (naiezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):
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- osobiscie
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- wspolnie z innymi osobami
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Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spoild):
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jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): ............... /.L.i...., ........ Q:.~?.L.,f!........./.

jestem czlonkiem komisji rewiz^'nej (odkiedyj: ........... /...'.. f.f...........fe/.Wr../!.;,/...'.' ..... ./.

Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

(..../.,.

vni,
Inne dochody osiagane z t\*tulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zajec. z podaniem
kwot uzysldwaiwch z kazdego iytulu:
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IX.
Skladnild mienia ruchomego o wartosci powv'zej 10.000 zl (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zl, w tym zaciagniete kredvty i pozyczki oraz
^vanlnld. najaldch zostah" udzielone (wobec kogo, wzw^zku z jakim zdarzeniem. wjaldej \\ysokosci):

