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1. osoba skladajęcaoświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdą,starannegoi zupe|negowypełnienla
każdejz rubryk.
2. leże|iposzczegó|nerubrykinie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,należywpisać''nie dotvczv...
3' osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
poszczególnych składników
maiątkowych,dochodów i zobowiązańdo majqtkuodrębnegoi majątku objętego malżeńskąwspólnością
majątkowq.
4. oświadczenie
o stanie majqtkowymdoĘczy majqtkuw krajuiza granicą.
5. oświadczenie
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
pieniężne'
6' W części
A oświadczenia
zawarte sq informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotycząceadresu
zamieszkaniaskładaiącego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenia
nieruchomości.
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po zapoznaniu
się z przepisamiustawyz dnia8 marca].990r' o samorzQdzie
gminnym(Dz.U. zf0t7 r'
poz. 1875|,zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzqcew składmatżeńskiej
wspólności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
t.
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.r' /'
- środki
pieniężne
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w wa|uciepo|skiej:
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- środki
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Zezmianąrvprorvadzonąprzez $ l pkt I rozpotządz'eniaPrezesaRady Ministlów zdnia28 czerwca fD17 r'ztnieniającegorozporzą.
dzenie rv sprarł'ieokreślenia*z..orówformu|arzvoświadczeńmajątkouych radnegogminy, rvójta,zastępcyrt,ojta'sekretaza gm,in,v,
skarbnika gminy, kierorvnikajednostki organizaoyjncjgminy, osoby zarządza.iącej
i cz,lonka otganl zarządzającegogminną osońą
pfawną oraz osoby wydające.|decyz.ieadninistrac.vjnert,imieniu wojta (Dz. |)' p<lz.|29ź}),
k1óre ueszło w życie z dniem I lipca
2017 r.
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powierzchnia:

tytułprawny: ..'.'..'...',''',
.''.',,,,,,.
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prz
w rokuubiegtym
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)
4' Innenieruchomości:
powierzchnia: .......'......'....,.'.,,,,źk'
e....,

i dochódw wysokości,
.,.{t€ I c'.ał.
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z udziatemgminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
1' PosiadamudziaĘw spółkachhand|owych
emitentaudziałów:
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podaćliczbęi emitentaudziałów:
2. Posiadamudziatyw innychspółkachhand|owych
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ak,ł4ł'ł7

tv.

gminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
z udziałem
]..Posiadamakcjew spółkachhandIowych
w których uczestniczq takie osoby
na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

akcjete stanowiqpakietwiększyniż.Lo%akcjiw
spółce:......,,,.fu':(,,,,,ęh,{ę,g,*,{''
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V.
(nabyłmój małzonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqdu
terytoriaInego,
ich
zwiqzków,komunaInej
osobyprawnejIubzwiqzkumetropolitalnego
następujqce
mienie,które podIegało
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tx.

mieniaruchomegoo wartościpowyżej10 000 ztotych(w przypadkupojazdów mechanicznych
Składniki

x.

Zobowiqzaniapieniężneo wartościpowyżej10 000 złotych,w tym zaciqgniętekredyty i pożyczkioraz
(wobeckogo,w związl1tl
udzie|one
z jgkimzdarzeniem,
warunki,1ajaĘichzostały
w jakiejwysokości):
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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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