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OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE

radnego gminy

.......~y.q......., dnia .. .f.'f:.:.!:~.:.~J~.
(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadajClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCJ, starannego i zupefnego wypefnienia
kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba skfadajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych skfadnik6w
majCJtkowych, dochod6w i zobowiClzan do majCJtku odr~bnego i majCJtku obj~tego mafienskCJ wsp61nosciCl
majCltkowCJ·
4. Oswiadczenie 0 stanie majCJtkowym dotyczy majCltku w kraju i za graniCCJ.
S. Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pieni~ine.
6. W cz~~ci A oswiadczenia zawarte sCJ informacje jawne, w cz~~ci B zas informacje niejawne dotyczClce adresu
zamieszkania skfadajCJcego oswiadczenie oraz miejsca pofoienia nieruchomosci.

CZI;SC A
Ja, niiej podpisany(a), .... .

({~~.f...~.~.~<?-:: ... f:?.~.~~...f:.!.~'Y:.~.0/. .~.~ ................. ...........,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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.................................. !:Y.(.:~.... fi.:.!?:::..~ .'t ........ ~.~~.~0...~.......................................................,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad matienskiej
wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek

odr~bny:
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UV;)IJ""U

gospodarstwa: ............................................................./ powierzchnia: ............................................... ..

zabudowy:
tytut prawny: ....................................................................................................................................................
Z

tytutu

osjqgnqtem(~tamJ

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ..................................... ..

4. Inne nieruchomoSci:
powierzch nia:
o wartosci:
tytut prawny: ....................................................................................................................................................
III.
1. Posiadam udziaty w sprnkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
w kt6rych uczestniczq takie
naleiy podac
i emitenta udziat6w:

udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% udziat6w w
Z tego tytutu

osiilgn'ltem(~tam)

w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: .........................................................

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych

Z tego tytutu

IV.
1. Posiadam
w
kt6rych

osiqgnqtem(~tam)

liczb~

i emitenta udziat6w: ...................... ..

w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ........................................................ .

w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
uczestniClq
takie
osoby
podal:
liclb~

Z tego tytutu osiqgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..........................................................
2. Posiadam

w innych spotkach handlowych - naleiy pod at

IiClb~

i emitenta

Z tego tytutu osiqgn'ltem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ........................................................ ..

V.
z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego)
osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
lub zwiqzku metropolitalnego nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo
opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: ................................................. .

zwiqzk6w,
zbyciu w drodze przetargu 

VI.
l. Prowadz~ dziatalnosc

form~

prawnq i przedmiot dziatalnosci): ........................... .

- wspolnie z innymi osobami .............................................................................................................................
Z tego tytulu osiClgnqlem(~/am) w roku
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczCl lub
(naleiy podac form~ prawnq i przedmiot

",,,,lr,,,n""'l'1,rni,lriom

takiej dziatalnosci

- wspolnie z innymi osobami .............................................................................................................................
Z tego tytulu

osiqgnqtem(~tam)

w roku ubiegtym doch6d w

u,,,,,nL'nc,o,' ......................................................... .

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ................................................................................................
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................................................................................................ .
cztonkiem
Z

rewizyjnej (od kiedy): ............................................................................................ ..

tytutu oSiClgnCltem(E:tam) w roku ubieg/ym dochod w wysokosci: ............................................................

VIII.
Inne dochody
z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
z
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: ................................................................................................................... .
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego

0

wartosci powyiej 10 000

(w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podac mark.::, model i rok produkcji): ............................................................................... '" ...................... .

X.
pieni.::ine 0 wartoki powyzej 10 000 ztotych, W
warunki, na jakich zostaty udzielone

kogo, w

z
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oraz

cz~sc B

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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