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oŚwIAD CZENIE MAJATKoWE
radnego gminy

Urvaga:
1. osoba składająca ośrt'iadczenieobowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, nalefo
wpisać ..nie dotyczv''.
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okreśIićprrynależnośćposzczegóInych
składników majątkowyclr, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętegomałżeńsĘ wspólnościąmajątkową.
4 , oświadczenie o stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziaŁem gminnych osob prawnych lub
przedsiębiorców, w ktorych uczestniczątakie osoby
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na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego za
Powyższe oświarlczenieskładam świaclomy(a),iźr'
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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