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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
QĘVŁQX'XNXCX ., dnia .OÓ.A1..)O45. r.
(miejscewasc)

Uwaga:
1. Osuba skladajaca uświadczenie ubowiązana jest do
zgodnego : prawda, starannegn i mpelnego wypelnienia
każdej : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prxypadku zastnsuwania, należy
wpisać "nie dntycly".
3. Osoba składająca oświadczenie nbowiąxana jest określić pnynaleźność

poslczegńlnych skladników
majątkowych, dochodów i zabuwiązań do majątku odrębnego majątku objętego malieńską wspóinuścią
majątkową.
4. Oświadczenie a stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju ta granicą.
m
. Oświadcxenle o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W clęścl A oświadcxenia zawarte
są inlormacje jawne, w części B xaś Inlormacje niejawne detyczące adresu
umiesxkania skladającego Oświadczenie ara: miejsca polożenla nieruchamości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządne gminnym (Dz. U z 2017 r.
poz. 1875), Zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad maileńskiej
wsgólności ma'ątkowej lub stanewćąw—mój—majątek—edqhnv: '..„,3,___
|.
Zasoby pieniężne:
— środki
pieniężne zgromadzone w walucie polskiej-
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powierzchni
tytuł prawny:
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tytuł prawny,.
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Gospodarstwo rolne.
rodzaj gospodarstwa:
.., powmrzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytuł prawny:
Z tego tytułu os|ągnąłem(ęłarn) w roku ubiegłym
przychód| dochód w wysukości
:> Inne nieruchomości:
powierzchnia:.
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III.
1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych usób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby—
podać liczbę”| emitenta udz|ałówz
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1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w
takie
których
uczestniczą
osoby —
należy
podać
liczbę
emltenta akcji:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączenlem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia | date nabycia, od kogo:

VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną przedmiot działalnościj'
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod | dochcd w wysokosc
działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
dzialaln śc|
Kełnomocnikmm takiej
(należy podać formę prawna przedmiot dzlalalności
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tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos'
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VII.

w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):
—jestem członkiem zarządu [od kiedy

.

—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy
—jestem członkiem komi
Z

rewizyjnej (od kiedy]

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokosc

VIII.

Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub

kwot uzysklwanycn : kazdego tytułu:
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innej dzialalności zarobkowej lub zajęć

z

podaniem

IX.

Skiadnikl mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w prlypadku pojazdów mechanicznych
na|eży padać markę, modeli rok produkcji):

)(.

Zobomązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 ziotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiazku zjakim zdarleniem, wjakiej wysokości]:
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część :

inyższe oświadczenie składam świadomy(a),

iż na podstawie
lub
kara
nieprawdy
zatajenie prawdv grozi
pozbawienia wolności,
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