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oSwIADczENIE MAJĄTKOWE
RADNEGO GMINY
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uwaga:
1.
osoba składającaoświadczenieobowiązanajeś do zgodnegoz pTawdą starannegoi
zupełnego\Ąlełnienia kazdęjf rubryk.
2'
Jeżeli poszczegóbe rubryki nie znajdują w kon.krctnymprz}?adku zastosowania'
naleźryrtpisać ,,niedotyczy''.
okeślić przynależność
3.
osoba skladająca oświadczenie obowiązana j€st
poszczególnych składników majątkowych' dochodów i zabowiąizu\ do majątku
wspólnościąmajątkową
odrębnegoi majątkuobjętegomałżeńską
4.
oświadczeńe o staniemają&ow1mdotyczy majątkuw kraju i za granicą.
5.
oświadczenieo staniemajątkow),mobęjmujęrówniężwierątelnościpienięzne'
w częściA oświadczeniazawarte są idormacje jawne' zaśw częściB informacje
6'
niejawne doĘczące adresu zamięszkania składającegooświadczenieonz miejsca
położenianięruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 I. o samoĘądzie gmiln}m
(Dz.U.22001r.Nr 142,poz.1591orazz 2002r. Nr 23,po2.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,
poz. 984,Nr 153,poz. I27),i Nt 214,poz. 1806),zgodniez ań. 24h tej uŚawy oświadczam'
że posiadam wchodzące w składmałżeńskiejwspólnościmajątkowejlub stanowiące mój
majątekodĘbny:
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1. Posiadam udziĄ w spółkachhandlorłych z tldziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i ęmitenta
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Z tegoqtułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘmdochódw wysokości:
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w rok! ubiegłyńdochódw wyśokości:
l lego l}1ufuosiągnąlem(ęlam)

rv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z ldzjałęil grrrinnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby _ należy porlać liczbę emitęDa
akcji:.................
Z tęgot''tufu osiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokosci: l''Ę..d'OĘLł{
_nalei podaćliczbęj emitbntaakcji: I
2. Posiadamakcjew innychspółkach.handlowyph
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Nabyłem(am)(nabyłmój fiałi,oneŁ z włączeniem mienia przynależn€go do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Palistwą innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
tery'ońalnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej nastą)uje mienie, którc
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\aI.
prawnąi przedmiotdziałalności):
gospodarczą(należypodaćfor'nę
gospodalczą
f
1. Prowadzę rlziałalność
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VII.

VIII.
zarobkowej |llb zfięć, z
lnne dochody osiągale z Ętufu zatrudnienialub innej działaltrości

IX.
Składniki mięnia ruchomego o wartościpowyższej 10 000 złotych (w prrypadku pojazdów
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x.
Zobowiązania pienięhe o waltościpolłyŻszej 10 000 złotych,w t}m zaciągnięteked}'ty i
pożyczkj oraz warr.mki,na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
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skł..l.m świadomy(a),
iż m pods'tawiearL 233 $ 1 Kodeksu kamego
Porłyisze olświadozeirię

za podanienieprawdylub zatajenieprawdygrozi karapozbawieniawotroości.
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PrezesaRady Ministrów z dnia26 lutego2003r.
Zró&o: Rozporządzenie
w sprawie okeśleuiavzońw fomularzy oświadczeńmedątkovych
radnegogminy'x'ójtą zastępcywójta' seMlza pinn skarbnikapiny'
.kierorłaikajednostkiorganizacyjnejgriry' osobyzarz$zĄącej i członkp
otgat:l aądzajryego qmiDną osobą pravuą oraz osoby wydająęj
decyzjęadmioistacyjnew imieniuwójta @z.U. z d a2'1ll'J1rgo2003|)

