
ośWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy Gnie}voszów

Uwaga:

1.

--1JL-)
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

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

4.
Ą

6.

wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową.
oświadczenie o Stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

po Zapoznaniu się z przepisami UStaWy z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz' 1271 i Nr 214, poz. 1806), Zgodnie z arI' 24h tej UStaWy oświadczam, że posiadam Wchodzące W

Skład małZeńskie.j Wspólności ma.lątkowej lUb Stanowiące mój majątek odrębny:

l.

ZaSoby pien ięzne;

_ środki pienięzne Zgromadzone W Walucie polskiej:
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7 lego iytułU osiągnąĘql(ęłam ) w roku ub'egłym przycl-
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4' lnne nieruchomości:

powierzchnia: ........

o Wartości:

gminnych osób prawnych lub

należy podaÓ liczbę i emitenta

należy podać liczbę

tv.

1' Posiadam akcje w spółkach handlowych z Udziałern gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby _ nalezy podać liczbę i emjtenta akcji:

udziały w innych

,n.'",".,"".*u;;,;;-.;;;,.#n.,, I:k'Z @;
Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .'.-....'.'.'.-\

2' Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji;

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego dojego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednoStek samorządu terytorialnego, ich

związków lub od komunalnej osoby prawnej następUjące mienie, które podlegalo zbyciu w drodze

przetargu _ należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo: ''''''..''''..
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1' Prowaduę działa]nośc gospodarczą (na eży podać formę prawną i przedmiot działainości):

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym dochÓd W

2' Zarządzam działa]nością gospodarcŻą lUb jestem przedStawiCielem ' pełnomocnikiem takiej

działalności (należy podac formę prawną i prŻedmiot dz]ałalności):
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lnne dochody osiągane Ż tytułu;latrudnienia lUb innej działalności Zarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot Uzyskiwanych Z kazdego tytułU:

tx.

Składnik] mienia ruchomego o WartoŚci powyzej 10.000 złotych (w przypadku po'iazdÓW

mechanicznych należy podać markę, model i rok prodULc]i): Qlłt. .|lstaa'.'ł..t.'.4'93.8 t : 10 3.'! l,'
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X.

Zobowiązania pienięzne o wattości powyżej 10'000 Złotych' w tym zaciągnięte kredy,ty i pozyczki oraz

Warunki, na jakich zostały udzie one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


