
OSWIADCZENIE
radnego gminy

MAJĄTKoWE
Gniewoszów

A9

Uwaga:

'1'Osoba skladająca oświadcŻenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2:Jeżelf'po]szczególne rublyki ni'e znajdrrją:w ftonkretnym _przypadku 'zastosowania, naleźy wpisać ___

"nie dotyczy".
3.osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośÓ poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małźeńską wspólnością majątkową'
4.oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A ośw|adczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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po Zapoznaniu się z prŻepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r.

142, poz. 1591 oraz 22002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55B,
poz' 1806), zgodnie Z a(l' 24h tą ustawy ośWiadczam, Ze
wspó|ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 iNr 214,
posiadam wchodzące W skład matżeńskiej

- środki p;enięZng Zgromadzone W walUcie polskiej:

l!
_ środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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4. lnne nieruchomości:

Z tego tytutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

należy podac liczbę i emiienta

akcje w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych łub przedsiębiorców' w

takie osoby - na|eży podac_łiczbę iemitenta akcji:

akcje te Stanowią

lv.

l.Posiadam

ktÓrych ucze

2. Posiadam akpje rry innych spÓłkach handlowych _ należy podać ]iczbę i emitenta akcji:
', ) ^ L,^ ^,)

,, tego tytułU osiąg'qłJmię1a'n ) w roku ubleglym dochód w WySohoścl: '''''" ''" "' '

Nabyłem(am) (nabył mÓ] małŻonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębn'ego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teMorialnego' ich zwią7kóW lub od

komUnalnejosobyprawnejnastępującemienie'którepodlegałozbyciuwdrodzeprzetargu-nalezypodac

opis mienra idatę nFbycia' od kogo: ''''''''''
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lnne dochody osiągane z t}łUłu Zatrudnienia lub innej działalności Zarobkowej lub zajęó' z podaniem kwot

,ł,uon'o, 
mienia ruchomego o wartości powyżej 10.ooo złotych (W przypadku pojazdów 

-mechanicznych

x. '''l^1 rnnnn 7łotvch' w tym Zaciągnięte kred}4y i pozyczKi oraz

ZobowiąZania pieniężne o Wartości powyŻej '10'ooo *ll 
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Powvższe ośWiadczenie składam świadom y|a)' iż na pod:t:yl9 art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenla wornosur'
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