--)-

Dzięnnik Ustaw

Po2.2020
Załącznikido rozporz4tŁenia PrezesaRady Minishriw
z dniaf6 lutego 2003 r.

Załączniknr |2)
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#,(/t ,2L,r/
Uwaga:
1. osoba skladajqcaoświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupełnegowypełnienia
każdejz rubryk.
2. leże|iposzczegó|nerubrykinie znajduiąw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać,,niedotvczv','
3. osoba skladajqca oświadczenieobowięzana jest okreś|ićprzynależność
poszczegó|nychsk|adników
maiqtkowych,dochodów i zobowiązańdo majqtku odrębnegoi majątku objętegomalżeńskąwspó|nościq
majątkowq.
4. oświadczenie
o stanie majątkowymdotyczymajqtkuw krajuiza granicq.
pieniężne.
5. oświadczenie
o stanie majątkowymobejmujerównieżwierzytelności
zawarte sq informaciejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotycząceadresu
6. W części
A oświadczenia
zamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz miejscapołożenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniu
gminnym(Dz.U' z20t7 r.
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca].990r' o samorzqdzie
poz. L875|,zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam,
żeposiadamwchodzqcew składmatżeńskiej
Iubstanowiqce
wspólności
majqtkowej
mój majqtekodrębny:
t.
Zasobypieniężne:
o r_
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PrezesaRad1'Ministrów z dnia}8 czerwca 2017 r. zrnieniającegoroł'porząZę zmianąvl'prolvadzonąprzez $ | pkt l rozpor.ządzrcnia
majątkouych radnegogminy, rt,ojta,zastępcylvojta' sekretarzagminy,
dzerriew sprawie okrcśleniarł'zorórt'formrr|arzyośw.iadczeń
skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnejgminy, osoby zarząclzająceji członkat>tganlzarządzającegogrninnąos<lbą
prawnąoraz <lsobyrł7dającejdecyz.|eadnrinistracvinerv imieniu wojta (Dz' U. p<lz.129{i).które r,r'eszło
w życie z dniem l lipca
2017 r.

-4-

Dziennik Ustaw

Po2.2020

S rr

|il.
gminnychosób prawnych|ubprzedsiębiorców,
z udziałem
1. Posiadamudziaływ spótkachhand|owych

:::::.:::::::::,:,:,2'|:Ż:y;,::p,,:::::]:::

Ztegotytułuosiqgnqłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokości:
_ na|eży
podać|iczbęi emitentaudziałów:
hand|owych
2. Posiadamudziatyw)ngy;,hsppłkas,h

,,.6-, !r,{- o,:{y',€, y;

w rokuubiegtym
dochódw wysokości:
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)

tv.

gminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
1 , P o s i a d a makcje w spółkach handlowych z udziałem
na|eży podać liczbę i emitenta akcji:
w których

EH:.ić.:&.:ł:

'..,.,.',',,,',,,.'
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t.,d,a' tj ałźi^

w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
Z tegotytułuosiagnqłem(ęłam)
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V.
(nabytmój małżonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
jednostek
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,
samorzqduterytoriaInego,
ich
osobyprawnejlub zwiqzkumetropolitaInego
zwiqzków,komuna|nej
następujQce
mienie,które podIegało
_na|ei27
podaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetąIgu
'/'
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gosp9darc14
(naIeży
podaćformęprawnqi przedmiotdziałaIności):
1. Prowadzędziałapojć
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- wspó|nie
z innymiosobami
przychódi dochódw wysokości:
w rokuubiegtym
Z tegot$ułuosiqgnqłem(ętam)
..'..'...........'...
jestem
gospodarczq
przedstawicie|9ry'oełnoylogikiem
2.Zarzqdzam
działalnościq
lub
takiejdziałalności
(na|eży
ci|:....'..ąy'',Ó.'i.,'d,"ł,fi5,,.-=źil,-,',,
oodaćtorłtgrylwnai uszedfot dziataInoś
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_ wspó|nie
z innymiosobami.'..'''''....'.=;
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
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vll.
(nazwa,
hand|owych
W spółkach
siedziba
spółki): u'k:"
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- jestemcztonkiemzarzqdu(od kiedy):
- jestemczłonkiem
(odkiedy):
radynadzorczej
.'..::...,''..'''..
- jestemczłonkiem
(od kiedy):
komisjirewizyjnej
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
Z tego tytułuosiqgnqłem(ęłam)
.'...'.ifu.',..,..
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Innedochodyosiqganez tytutuzat
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|ub zajęć,z podaniem
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Składniki
mieniaruchomegoo wartościpowyżp10 000 złotych(w yzypądĘlB1azpĘw^lyechanicznych
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Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,W tym zaciqgniętekredytyi pożyczkioraz
warunki,najakichzostd}łfzielone (ryobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,w jakiejwysokości):
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.'.',,,'6I,,l.a,.d'ałt.C

...:.........{-..
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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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