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oŚWADczEN|E MAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:
1, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z priawdą starannego i

zupełnego wypetnienia każdej z rubryk.
Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży
wpisać ..nie dotvczv''.
osoba składaiąca oświadczenie obowią3ana Jest okreś|ić przyna|eżność poszczegó|nych
składników majątkowych, dochodów i zobouńęań do majątku odrębnego i maiątku
objętego małżeńską wspó|nością majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kĘu i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierryte|ności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości'

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkc.ja)

pa zapoznaniu się z pzepisami ustawy z dnja 8 marca 1990 r, o samoządzie gminnym (Dz. U' z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 20A2 r. Nr 23, poz. 22A, nr 62, poz.55B, Nr 113, poz.9B4, Nr ,153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z ałt..24h tej ustawy oświadczam, Źe posiadam wchodzące w
skład małżeńskiej wspó|ności majątkowej |ub stanowiqce mój majątek odrębny:
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gminnych osÓb prawnych tub
podaĆ liczbę iemitenta akcji:
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Z tego Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .a:r.l,r. ,d'ł-./,r?'/ ,

V.
Nabyłem{am) (nabył mój małŹonek, zwyłączeniem mienia pzyna|eznego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki śamoźqtu te.rytołalnego, icń
zwiqzków |ub od komunalnej osoby prawnej następującb mienie, ktÓre pod|ógało z.byciu w 

-drodze
przetargu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę działa|nośÓ gospodarczą (należy podaĆ formę prawną i pzedmiot działa|ności):



- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolndci.


