oŚwIADCzENlE MAJĄTKoWE
Radnego gminy
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osoba skladająca oświadcz€nie obowiąZana jest do zgodnego z pra\łdą' starann€go
wypelnienia każdej z rubryk.
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i Zupelnego

Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują }v konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać
''gĘ
dotvczv".
osoba skladająca oświadczeni€ obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników
majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i najątku objętego malżeńską
wspólnością majątkową.
oświ5dczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuj€ równi€ż wierzytelności pieniężne.
W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości'
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miejscę zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. |J. z 20l7r. poz.
1875), zgodnie zart.Ż4htej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności
(

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pienięŻne:
- środii pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:...''....... ..'''.''''G^rłe.Q-r.ł.?-..ł..!..
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nięruchomości:

powierzchnia:.........
o wartości:.
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III.
Posiadam udziały rv spółkach handlowych z udziałenr gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcórv,
w których uczestniczą takie osoby należy podać liczbę iemitenta udziałów:

l'

udziały te stanowią pakiet większy niż lo % udziałów w spółce:.........'.''''.'"''"'

z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl:"'"" """
2. Posiadam udziaty

lr innych spółkach handlowych naleŻy podac lic7bę i emitenta udziałów:'.'.'''.'.''''..'..'.''''''

Z tego t)'tułu osiągnąłem ( ęłam ) rv roku ubiegłym dochód rv *ysokości:"""'""'"" "

IV.
l

udZiałeln gminnych osób prawnych Iub przedsiębiorcórv' rv których
' Posiadam akcje rv spółkach handlowych z
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akcje te stanowią pakiet większy niż l07o akcji rv
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spółce;'...''""""".''''"''"'''

tęgo tytulu osiągnąłem ( ęłam ) rv roku ubiegt5m dochód rv

wysokości:''"'""'"'

Z tego ryułu osiągnąłem ( ęłaln )w roku ubiegłyrn dochód w \łrysokoścl:'''""""''''''""""'"'

Nabyłem (am),( nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku, odrębnego) od
skaibu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tery'toria]nego, Jch- związków'
w drodze
komunalnej o.oby prańć; lub zwiąiku meiropolita|nego następujące mienie, ktÓre podlegało zbyciu
plzetalgu

- należy podać

opis mienia i datę nabycia, od

kogo:'"""""""""""""'
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(
podać formę prawnę i3rzedmiot działaIności):.'..''...''''.'''..'..'.''''''''
' Prowadzę działalnośćgospodarc7ą należy

Z tego tyułu osiągnąłem(ęłem) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:"'"'' """"'
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takiej działalności
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- wspólnie z innymi osobami.. '. '.....'....'
Z tego bĄułu osiągnąłeln(ęłam) w roku ubiegłynr dochód w wysokości'"''''"""'"'
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W spółkach handlowych
-

(
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nazwa, siedziba' spółki):............' ''.'......v*p-..

jestem członkiem zarządu ( od kiedy?:.
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-jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy):
-

jestem członkiem komis.ji rewizyjnej ( od kiedy?:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:............,...
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lnne dochody osiągane Z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

IX.
Składniki mięnia ruchomego o wańości powyŻej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
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x.
Zobowiązania pienięŻne o wartościpowyżej l0 000 złotych, w tym zaciągnięte ked},ty i pożyczki oraz warunki,
najakich zostaĘ udzielone, (wobec kogo,w związku, z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):'..........'
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