
radnego gminy 

dnia 

Uwaga: 
1. Osoba skladajgca oiwiaduenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i 

zupetnego wypelnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszueg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnypadku zadosowania, naieiy wpisat 

,,nie dotyuy". 
3. Osoba sktadajqca ofwiadczenie obowiqzana jest okreflit pnynaleinoit poszueg6lnych 

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzah do majqtku odrebnego i majdku objetego 
malietiskq wsp6lnoiciq majqtkowq. 

4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granlq. 
5. Ofwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzvtelnoici pienipine. 
6. W czeki A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w upic i  B zag informacje niejawne 

dotycqce adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca polotenla 
nieruchomoici. 

a k S C  A 

Ja, niiej podpisany(a) 

................. ....................... ..... urodzony(a) .............. w 

(rniejsce zatrudnlenia, rtanowisko lubfunkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawyolwiadczam, i e  posiadam wchodzgce w sklad maliehskiej 
wsp6lnolci majetkowej lub stanowigce mbj majgtek odrpbny: 

1. 

Zasoby pienipine: 
- 9rodki pienigine zgromadzone w waiucie polskiej: 

............................................................... 

-frodki pienigine zgromadzone w waiucie obcej: ................................................................................... 

................................................. ........ ............................................................... 

- papiery wartokiowe: ......... 

~ ~~ ~~ ~ 

na kwotp: .................................................................................................................................................. 



11. 

1. Dom o powierzchni: ..... ................... 

............................... tytul prawny: ...................................................... 

2. Mieszkanie o ~owierzchni: ................... m2. o wartosci: ...................................................................... 

tytul prawny: 

3. Gosoodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa . . .  &!Ub@ ................ 
o wartofci: ............................ .................................................. 

rodzaj zabudowy: ..7.................................................................. 

tytul prawny: ....................... ......................... ...... ................................... 

Z tego tytulu osiqgnglem(e1am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: &..?@!? 
4, lnne 

............................... powierzchnia: ... 

................................................................................................................................................................................. 
I 

o wartoici: 

.................................................... 

tytul prawny: 

111. 

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

przedsiebiorcbw, w kt6rych - naleiy podaC liczbe i emitenta udzial6w: 

.......................................... -. -. . .......................................................................... . 
udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% .............................................................. 
....................... ...... -. .- ................. .... ............... .:. ..................................................... 
Z tego tytulu osiqgnqlem(#am) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: ..................................................... 

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach .......... 
................................................................... . . .  ....................... 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegiym dLch6drw wysokofci: ................................................. 



IV. 

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w, 

w kt6rych uczestniczq takie osoby i emitenta akcji: 

.................................................. ....... ................................................................. 

akcje te stanowiq pakiet wiekszy n i i  10% akcji w sp6lce: ............................ .. .......................................... 

Z tego tytulu osiqgnqtem(e1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: .................................................... 

2. Posiadam akcje w innych liczbq i emitenta akcji: ................... 

Z tego tytulu osiqgnqlem(q1am) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ................................................... 

v. 
Nabyiem(am) (nabyl m6j malionek, z wyhczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwigzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce 
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od 
kogo: 
.................................................. mfe ........ q.qp. ................................................................ 

1 

VI. 
1. Prowadze dzialalnoit gospodarczq (naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): .............. 

- osobiicie 

- wsp6lnie z innymi osobami ............ ................................................. 
................................. 

2. Zarzqdzam dzialalno9cig gospodarczq lub jestem przedstawicielem pdnomocnikiem takiej 

dzialalnoici (naleiy podat form .................................................. 
....................................................... ............................................................... 

. . .................................... - osob~ic~e .............................................................. 
-wsp6lnie z innymi osobami ................... .............................................. 
Z tego tytulu osiggnplem(~lam) .............................................. 



VII. 

W sp6tkach handlowych 

.............................................................. 
- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od ki 

........................................................ ......................................................... 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (odpedy): 

............................................................. 
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ................................................. 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqt, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kaide o tytutu: ......................................... ........7........ .................................... 
......... ..... ........................... ,~~..,t~mQ.r~a-.:&.dm m:.d5ku &q.~... 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 ztotych (w pnypadku pojazd6w 

................................................................. mechanicznych nalei podat mark , model i rok ptodukcji): 

n.. 5$.~& ..... ~JQ.QY ...... K ! ~ Z  ... V L ~ G ~  ... LBC ...&...&Q .&... 

X. 

Zobowiqzania pienigine o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciggniete kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): 



Powyisze oiwiadczenie skiadam fwiadomy(a), i i  na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoki. 

(mlejscowo~C, data) 


