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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy

wpisaó,,nie dotyczy'''
3. osoba składa.iąca oświadczenie obowiązana jest określić p,zynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iża granicą.
5. oświadczenie o stani€ majątkowym obejmuje równieź wieŻytelności pieniężn€-
6. w części A oświadcŻenła zawańe są informacje jawn€, w części B zaś in{otmacje nieiawne

dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz mi€jsca położenia
nieruchomości.
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(miejs@ Ża1rudnie.E. slanowś*o lub lunkc]a)

po zapoznani]l się z przepisami uslawy z dnla 8 marca 1990 r o samoządzie gminn
r Nr 142, poz 1591 oraz z 2002 r Nr 23, poz. 220, rn 62, poz. 558, Nr 113, poz.
1271 i N( 214, poz 1806)' zgodnie z art 24h tej ustawy oświadcŻam' Że posiad
skład małżeńskiej wspÓlnośo majątkowej lUb sianov,iące mój majątek odrębny]
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1 Dom o powierzchnl

tytul prawnyr .

2 lV eszkanie o powjeżch

tylLr Prawn),

3 Gospodarshvo rolne

rodzajgospodarstwa

o Jr'anosc 'drłr:
, powierzchnra ..............

rodzaizabudowy

lylL,p awny f
Z teqo tytu]u osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym pżychód i dochód w wysokości

4 lnne nieruchomości:

powierzchnia: dC&* t 
n+sł Ęłl./la

tytuł prawny lł.,€
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1' Posiadam udziały w spo]kach handlowych z udŻiałem gminnych
pżedsiębiorców, w których uczestnicŻą takie osoby - naleŻy podać licŻbę

osób prawnych lub
i emitenta udziałów:

udziŹły te stanowią pakiet więksŻy niŻ 10 % udŻia]ów w spo]ce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ąam) w roku ubiegłynr dochód w wysokoścl

2 Pos]adam udŻ ały w ]nnych społkach handlowych na]eŻy podać ]iczbę ] em]tenta udziałów
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Z tego ty1u]u osiągną]em(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokoścl

1 Posradam akcje
przedsięb]olców

w spółkach hand]owych Ż udŻia]em
w ktÓrych lczestn icŻą ta k]e osoby - naleŹy

gminnych osób prawnych ]ub
podać ]icŻbę iemitenta akcj]:

akc-e le slonoM ą pal'elw'ęl szy n,Ż 10 o/o alcji w spoJce

Z tego tytu]u osrągnąem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: '9<4 "9(/

ł:f |wt7z7
pos'adan Żkc]p w 11nyĆl' spÓ,kach handlowych - 1aleŻY poda. li.7bę i e'n|lenta a{cji 

"

z tego tyiułu osiEgnąłem(ęłam) w rokU ubległym dochód w WysokoŚci

Nabyłemiam) (nabył mó] małŻonek' Ż wyłącze|jem mienia przynależnego do jego ma]ątku odrębnego)
od skarbu Pańslwa, innej pańslwowej osoby prawne.j' jednosiki samorządu lerytorialnego' ich
ŻwiąŻkóW lub od komunalnej osoby prawnej następLrjące mienie które podlegało zbyciu w drodze
pŻelargu - należy podać op]s mienia idatę nabycia od kogo: ))r'gt

./

1 ProwadŻę dŻiałainość gospoda.cŻą (naleŻy podać formę prawną i prŻedmiot działaLności)
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_ wspólnie Ż innym] osobami
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Z tego 1ytułU os]E9ną]em(ęłam) w roku ub]eglym prŻYchod l dochod W Wy sokaŚC 1/w 
(

2 zaŻądzań dzałalnaścrą gospodarczą ]ub jestem prŻedstawic]e em' pełnomocnikiem
dzia]alnoścl (należy podać formę prawną i przedmiot dz ała nośc])

osoblście
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wspo nte 7 ,rlvnrosobam .. ..

Z tego tytułu osią9nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.

W społkach handlowych (nazwa' sjedŻiba spółki):

a

jestenr cz]onkiem zarządU iod kiedy)]

]estern członkiem rady nadzorczej (Dd kiedy):

jestem członkiem komisji rewiŻyjnej (od kjedy)

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

lUb.n']ej dŻiałalnosc' 7aroolowej lUb Żaięć 1 podan:em
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Skladnikimlenla powyżei 10 000 z] (w prŻypadku po]aŻdów mechanicznych
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Żobowiązanja pieniężne o wartoścl powyŹej 1o.ooo Ż], w tym Żaciągnięte kledyly i pażyczki oaz
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PowyżsŻe oświadczenie składam świadońy(a)' iż na poalstawie ań.233 Ś'l Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie plawdy grozi kala pozbawienia wolności.
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