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RPW/46S048/2018 N 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE "Data: 2018-12-20 

radnego gminy 

., dnia!}...... " r . 
(miejscowosc)

Uwaga: {" 

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypelnienia kazdej z rubryk. 

w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisac 

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okres!ic przynaleznosc poszczeg61nych skladnikow 
maj"ltkowych, dochod6w i zobowiqzar'! do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego mafzensk(j
wspolnosciq maj"ltkow"l. 

4. Oswiadczenle 0 stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie ° stanie majqtkowym obejmuje rawniet wierzytelnosci pieni~ine. 
6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w 8 zas informacje niejawne 

adresu zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloi:enia nieruchomoSci. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nle znajdujq 

A 

Ja, podpisany(a), ... ~ 

(miejsce zalrudnienia. stanowisko lub funkcja) 

gminnym U. z 2018 r. paz. 

ze posiadam wchodzace w 
majqtek odn;bny; 

si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

z art. 24h tei 

srodki pienit:;zne w walucie polskiej: 

- srodki 



II. 

l.Dom 0 powierzchni: 


prawny: 

2.Mieszkanie 0 


. prawny: ... 


3.Gospodarstwo rolne: 


1"" POwi~zchnia: .... 
. ; ...v~ ....J...t.kl· .. ·.. ··· .. ·· ...... ·.. ·.. ·........ ·.... ··· .. ·· 

............Cy:·.. ·ytl ·f·1.. ·· ........ ·· ....·.... ·· ......·....·..·.. ·.... .. 

prawny:.... .. ........................ .. .......~.............':j ................................................. . 


Z tego osiCjgnqiem(E;tam) w roku j doch6d wysokosci: .................................... . 


4. Inne nieruchomosci: 	 "L 

prawny: . 

III. 
1. 	 Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 


IN kt6rvch uczestnicza takie osoby - nalezy nodar liczbe i emiternta udzial6w: 


osiCjgnCjlem(E;lam) w roku bieifcyrv/idoch6d w 

.......................................................................\, ...........\.,.... .. 


IV. 
1. 	 handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w! 

takie osoby



v. 

(nabyl moj matzonek, z wyiqczeniem mienia przynaleznego do majqtku 

panstwowej osoby prawnej, jednostek terytorialnego, ich zwi qzk6w, 

lub zwiqzku metropoiitalnego mien ie, kt6re pod legato 
mienia i date n~bycia, od kogo: ...................................................... " ... .. 

VI. 
dzialalnosc gospodarczq 

- osobiscie ..................................................... . 


z 

VII. 
IN (nazwa, siedziba spotl<i): ............... .. 

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

czronkiem rady nadzorczeJ (ad kiedy): ........ 

(zloni<lem rewizyjneJ (ad kiedy): 


) tvtulu osiijgnqtem(E;lam) w roku 


VIII. 
z tytutu zatrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub 

z kaidego 

rnienia rllchomego a wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku 

model i rok produkcji): 



x. 
powyzej 10 000 ztotych/ w tym kredyty i pozyczki 

udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim w jakiej wysokosci): 


