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Załącznikitlo tctzporządzenia
PrezssaRadyMinistrÓw
z dnia26lutego2003r.
Za|ączniknt tz,l
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gminy
radnego
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Uwaga:
1. osoba skladającaoświadczenieobowiązanajest do zgodnegoz prawdą, starannegoi zupelnego wype|nienia
każdejz rubryk.
2, leże|iposzczegó|nerubrykinie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać,'niedotvczv,,.
poszczególnych składników
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
majątkowych,dochodów i zobowiązańdo majątkuodrębnegoi majątku obiętego malżeńskąwspólnością
majątkową.
o stanie majątkowymdoĘczy majqtkuw krajuiza granicą.
4, oświadczenie
pieniężne.
o
5. oświadczenie stanie majqtkowymobejmujerównieżwierzytelności
zawańe sq informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedoĘczqceadresu
6. W części
A oświadczenia
nieruchomości.
oświadczenie
orazmieiscapołożenia
zamieszkaniaskładającego

L,,ŁA},RCŁu,0.,L!

(mie.isce
zatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)

gminnym(Dz.U. z 20L7r.
po zapoznaniu
się z przepisamiustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
żeposiadamwchodzqcew składmałżeńskiej
poz, L875|,zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
majątkowejIubstanowiqcemój majqtekodrębny:
wspó|ności
t.
Zasobypieniężne:

- środki
polskiej:
pieniężne
w wa|ucie
zgromadzone

I,

'
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PrezcsaRady Ministrów z dnia 28 czorwca2017 r, zrnieniająoegorozporizą.
Ze zmianąrłprowadzonąprzez $ l pkt l rozpor.ządzrcnia
dzenie rv sprawie określeniałzorów formrr'|azyoświadczeńmajątkÓvł7chradnegogminy' lt,ojta'zastępcywójta. sekretarzagminy,
skarbnikagminy. kierortnika jednostki organizacyjnejgminy, osoby zarządzająceji członka orguuzaruądzającegogminną osobą
prawnąorźrz<lsobywydającej <lecyzjeadninistracyjne w imieniu w<ljta(Dz' U. glz. |298). które węszłow życiez dniem l lipca
2017 r.
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gminnychosób prawnychlub przedsiębiorców,
z udziałem
1. Posiadamudziaływ spółkachhandlowych

li:-.=':11..:-r....,:::i:::x:.}::'::
udziałyte stanowiqpakietwiększy niż'
lOo/o
udziałóww spółce:'.'.'..'...^ł?,.'l.<(,.łł,'',.'.cl{,.ci.Y's'l.,.ę:,r,.+/.
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tv.

gminnychosób prawnychlub przedsiębiorców,
z udziałem
1, Posiadamakcjew spółkachhand|owych
na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:
w których uczestniczq takie osoby
^Ą/
''..Ż f..'.,...'.....

'(k, 1''ę....'.'.
ęł..t'.'
c !,''aT,,(l..
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w rokuubiegłym
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
'..
dochód w wysokości:
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Poz.20f0

V.
(nabyłmój małżonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqduterytorialnego,ich
zwiqzków,komunalnej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|ita|nego
następujqce
mienie,które pod|egało
- na|eży
przetargu
podaćopismieniai datę-nabycia,od kogo:
zbyciuw drodze

vt.

gospodarczq
(na|eży
1' ProwadzędziałaIność
podaćformęprawnqi przedmiotdziałaIności):

gospodarczq |ub jestemprzedstawi
2, Zarzqdzamdziała|
nościq
cie|ern
(na|eży
podaćformęprawnQi przedmiotdziataIności):
,,','a.łL,,t,e,,,,,.''.ę'

Z tegotytuluosiągnąłem(ęłam)
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
.,...(Vt''1.*,..'

lub zajęć,z podaniem
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Składniki
mieniaruchomegoo wartościpowyżej10 000 złotych(w
na|eżypodaćmarkę,mode|i rok produkcji): .,,,,...'..
4,/:l-4.ę,,,
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pojazdówmechanicznych

x.

kredytyi pożyczkioraz
Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej10 o00 złotych,w tym zaciQgnięte
jakiejwysokości):
......

..''.i.:l"'1.:'"l-.i:Y:?:::::?.:"Tą:-:.:

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

<?..'Y!,;z/1.;,,_f,. _'( .:.1.1.. QI/. zo.1g
(miejscowość, data)

