, .
ama
(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

(data)

W

Uwaga:
i. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupehiego wypehiienia kazdej z rubryk,
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastoso\vania,
nalezy wpisac ..nie dot\czy".
3. Osoba
skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc
poszczegolnych skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiazan do niajqtku
odrebiiego i majatku objetego nialzeiisk^ wspohiosci^ majatkowa^
OsMiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejniuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zaw^arte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje
niejawTie dotyczqce adresu zamieszkania skladajacego osvviadczenie oraz miejsca
polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja.nizej podpisany(a),
urodzony(a)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 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. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad
malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowi^ce moj majatek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

- papieiy wartosciowe:

na kwot^:

II.
i. Dom o powierzchni:.../.

.v!

,,; -o

m2, o wartosci:

2. Mieszkanie o powierzchni: ....^..

m2, o wartosci:

....;

tytul
{?S..

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

:.::.'.
./..

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

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

.

'

4. Inne nieruchomosci:
po wierzchnia:

!x.$f.. .;?....

o wartosci:

tytul prawny:

III.
i.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow. w ktorych uczestaicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

udzialy te stanowia pakiet v\d^ksz}? niz 10 % udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..*&£££,&$?.
2.. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:
/

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

IV.
i. Posiadarn akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczjj takie osoby — nalezv podac liczbe^ i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiejkszy niz 10 % akcji w spolce:
Z tego tytulu osiqgnglem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
Posiadarn akcje w innych spolkach handlowych — naiezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w rok(i ubieglym dochod w wj'sokosci:

'

V.
Nabylem(-lam) (nabyl moj malzonek. z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzadu terytorialnego,
ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze
przetargu - naiezy podac opis mienia i date^ nabycia, od kogo:

VI.
i. Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza (naiezy podac forme_ prawna i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspomie z innymi osobami.

Z tego tytulu osiqgnalem(-lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstav/icielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naiezy podac forme^ prawna i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gnalem(-iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIL

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

£ <Q/'&
„.-.„„..„„„./::

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):
/

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
/

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalem(-lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

-""

/

,/(/ 2-^"'

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zl (wprzypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcjilL.
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...../ ./nv^/Sfy
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X.
Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10.000 zl, w tym zaci^gni^te kredyt\ i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

