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MAJĄTKoWE
radnegogminy
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Uwaga:
1. osoba skladajqcaoświadczenie
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupelnegowypełnienia
każdejz rubryk.
2. Jeże|iposzczegó|nerubrykinie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać,'niedotvczv''.
3. osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
poszczegó|nych sk|adników
majątkowych,dochodów i zobowiqzańdo majqtku odrębnegoi majątkuobjętego matżeńskqwspó|nością
majątkową.
o stanie majętkowymdoĘczy majqtkuw krajuiza granicą.
4' oświadczenie
5. oświadczenie
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
pieniężne.
A oświadczenia
zawańe są informaciejawne, w częściB zaśinformacjeniejawne dotyczqceadresu
6. W części
zamieszkaniask|adaiqcego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenia
nieruchomości.
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się z przepisamiustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz.U. z2ot7 r'
poz. L875),zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,
żeposiadamwchodzqcew składmałżeńskiej
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
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Ze zmianąrvprorvadzonąprzez $ | pkt l rozpor.ządzrcnia
PrezesaRady Ministrór''' z dnia}8 ez'ervvca2017r. zrnicniająctlg
o fozporza.
dzenie lv sprawie określeniawzoróu, formrr|arzyoświadczęńmajątkorłychradnegogminy, lt,ojta,zastępcywojta' sekretar2agnliny,
skarbnikagminy, kierorvnika.jednostkiorganizaoyjnejgminy, osoby zarządząiąceji członka otganttzarządzającegogrninnąosobą
prawnąoraz osoby wydającejdecyzje adfiinistracvinew imieniu wojta (Dz' l./.poz. l298). które weszłow życiez dniem I lipca
2017 r.
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Iil.
w spółkachhandlowych
z udziatemgminnychosób prawnychlub przedsiębiorców,
1. Posiadamudziały
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tv.

gminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
1. Posiadamakcjew spółkachh a n d l o w y c hz udziałem
emitenta akcji:
w których uczestniczq takie osoby

!O%akcjiw spółce:'..':J.\s.....H:rY.*'l'.'''.'....'
akcjete stanowiqpakietwiększy nii:'
w roku ubiegłym
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Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
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Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
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V.
(nabyłmój małżonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
jednostek
państwowej
od Skarbu Państwa, innej
osoby prawnej,
samorzqduterytoriaInego,
ich
zwiqzków,komunaInej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropolitaInego
następujqce
mienie,które pod|egało
- należy
podaćopismieniai datęnabyciq,
zbyciuw drodzeprzetargu
od kogo:
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VIII.
zarobkowej Iub zajęć,z podaniem
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej działalności
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tx.

powyżej
przypadkupojazdówmechanicznych
Składniki
mieniaruchomegoo wartości
1,Q000zĘtyp'h,(w
podaćmarkę,mode|i rok produkcji):
.....N.]tr.'..D{IY*Y''.'.
należy

x.

Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,W tym zaciqgniętekredytyi pożyczkioraz
warunki,najakichzostatyudzielone(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
w jakiejwysokości):
..'...

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