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Uwaga:
1. osoba skladajqcaoświadczenie
obowiązanaiest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupełnegowype|nienia
każdejz rubryk.
2, leżeliposzczegó|nerubrykinie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać',niedotvczv,'.
poszczegó|nychsk|adników
3. osoba skladająca oświadczenieobowiqzana jest okreś|ićprzyna|eżność
majqtkowych,dochodów i zobowiązańdo majątkuodrębnegoi majątku objętegomalźeńskąwspó|nościq
majątkowq.
4. oświadczenie
o stanie majątkowymdoĘczy majątkuw krajuiza granicq'
pieniężne'
o stanie majqtkowymobejmujerównieżwierzytelności
5. oświadczenie
zawarte sq informaciejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadresu
5. W części
A oświadczenia
zamieszkaniaskładajqcego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenianieruchomości.
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po zapoznaniu
gminnym(Dz.U. z20L7 r'
ustawyz dnia8 marca1990r' o samorzadzie
się z przepisami
poz' 1875),zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
posiadam
że
wchodzqcew składmatżeńskiej
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
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Ze zmianąrt.prolvadzonąprzez $ l pkt I rozpot.ządz'enia
PrezesaRady Minishór''. z dnia 28 czerwca2017 r' zrnieniającegorcl'porzT
dzenie w sprawie określeniarłzorół. fbrmu'larz,voświadczeńmajątkollych radnegogminy, lvójta, zastępcyrt'ojta.sekretarzagminy,
skarbnika gminy. kierortnika jednostki organizacyjncj gminy, osoby zarządzająceji członka organu zarząthającegogminną osoba
prawną oraz osoby wyclającejdecyz'ie adninistrac1'jnelv imieniu wojta (Dz. U. poz. l298). które weszłow życie z dniem l lipca
2017 r.
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1il.
gminnychosób prawnychlub przedsiębiorców,
1. Posiadamudziaływ spótkachhand|owych
z udziałem
podać|iczbęi emitentaudziałów:
takieosoby- naIeży
w którychuczestniczq

''''..,...''....,,,.,'......''....''........ł"
tr

,

udziaĘte stanowiqpakietwiększyniż.
Lo%udziałów
w spółce:

- naIeży
2, PosiadamudziaĘw innychspótkachhandlowych
podać|iczbęi emitentaudziałów:

ztegotytułu
osiqgnqtem(ętam)w
rokuubiegtym;;;J*;ili;;;;;;.:.'..''
'....',a.?'.."ł;ą.q-/,
tv.

gminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców,
1' Posiadamakcjew spółkachhand|owych
z udziałem

::::t::
:::::::::::
:::::
:::::. ::::::
::::::::::: ::::::::
::::'
akcjete stanowiqpakietwiększyniż'Lo%akcjiw spótce:

Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)
w rokuubiegĘmdochódw wysokości:
2. Posiadamakcje w innych spółkachhandlowych- na|eżypodać|iczbęi emitenta akcji:

(,.,.
;;;;;ili; ;;;;iliil; ; ;;ffiilil"*;il ;;il;;;;.
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v.

(nabyłmój małżonek,
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
Nabyłem(am)
do jego majqtkuodrębnego)
jednostek
samorzqduterytorialnego,ich
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,
zwiqzków,komunalnej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|itaInego
następujqce
mienie,które podIegało
- na|eży
podaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetargu

v!.
gospodarczq
(naIeży
podać
formęprawnq
i przedmiot
dziataIności):
1.Prowadzę
działaIność

w roku ubiegtymprzychód i dochód w wysokości:
............'..'.....
Z tego tytułuosiqgnqłem(ęłam)
gospodarczq
|ubjestem przedstawicieIempełnomocnłkiem
2.ZarzqdzamdziataInościq
takiej działalności
(naIeżypodaćformę prawnq i przedmiot dziataIności):
--r

-;il;;;;;;ilffi;;: ::t:: : ::: :: : :t-{ :

: :: :

vil.
(nazwa,siedzibaspółki):
hand|owych
W spółkach
_ jestemczłonkiem
zarzqdu(od kiedy):
- jestemczłonkiem
(odkiedy):
radynadzorczej
- jestemczłonkiem
(od kiedy):
komisjirewizyjnej
w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
vlll.
zarobkowejIub zajęć,z podaniem
Innedochodyosiqganez tytułuzatrudnieniaIub innejdziatalności
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Składniki
mienia ruchomegoo wartościpowyżej10 000 złotych(w przypadkupojazdów mechanicznych

,,,,,#;,ąil--d:.,L,,'.'rł-L;iryłI';
:,:",.7|:'.iiŁ:il..il'!}tr.'.&'::::.r.iifł7ł5;.pt{-%^,.

,..,....,.,,,&.*'a"'nń,un..'.,'Z.'E..7r,.a'Ł',.',w'V*-!.,n'(p-f,(...,,.',.?,4.ś.t.,ł..
.ł.I,t.ń'a'ł.t<s..'''rf'l[',',.fl,rw|.',''.',.łt.t.!.,t,.''.,..tl:.srp.
,.,,.',,...',ŁprltQn.a31ur..'...'.'.
Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,w tym zaciqgniętekredytyi pożyczkioraz
(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
warunki,najakichzostatyudzie|one
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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