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Załączniki do r tlzpot zqdzenia Pr ezesaRaĄ Ministrórł
z dnia 2ó |utego2003 r'
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WZÓR
ośWtADczENlEMAJĄTKoWE
radnegogminy
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..J2,1.n9......,
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.U.A?..,Za/I
(mrelscowosc)

Uwaga:
1' osoba skladającaoświadczenie
obowiązanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupe|negowypelnienia
każdejz rubryk.
2. leże|iposzczególnerubrykinie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać''nie dowczv.'.
3' osoba skladająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzynależność
poszczegó|nychsk|adników
majętkowych,dochodów i zobowiązańdo majątkuodrębnegoi majqtku objętegomałżeńskq
wspótnością
majątkową.
4. oświadczenie
o staniemajqtkowymdotyczymajqtkuw krajuiza granicą.
5. oświadczenie
o stanie majątkowymobejmujerównieżwierzyte|ności
pieniężne.
6. W części
A ośwladczenia
zawarte sq informacjejawne, w częśc!
B zaśinformacjeniejawnedotycząceadresu
zamieszkaniaskładającego
oświadczenie
oraz mieiscapołożenia
nieruchomości.
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(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub f unkc.ia)

po zapoznaniu
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzqdzie
gminnym(Dz.U' zfol7 r.
poz. 1875),zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzqcew sktadmałżeńskiej
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
t.
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7-,ęztniuąrtpror,vadzonąprzez,Q I pkt I rozpo|'ządz,enia
PrczesaRady lv{inistrówz dnia 28 czerwcaf01.7 r, zrnieniającegorozporządzenic rv sprawie określeniawzorórv formrrlarzyoświadczeńmajątko*ych radnegogminy, rvójtą zastępcylt'ojta.sekretaza gmirry,
skarbnika gminy, kierorvnlka.iednostkiorganizacyjnej gminy, osoby zarządzająceji członka otgwvzarzadzającego grninnąosobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje adninistrac1'jnew imieniu wójta (Dz. |J. p<lz.|29ź|).które w.eszłorv życie z dniem l lipca
2017 r.
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tytuł
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Z tegotytułu
osiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegfmfrzychód
i dochódw wysokości:
.....atic...&lł''n,,*
J

4' |nnenieruchomości:

1il.
gminnychosób prawnychIub przedsiębiorców,
z udziałem
1. Posiadamudziaływ spółkachhand|owych
podać|iczbęi emitentaudziałów:
takieosoby- na|eży
w którychuczestniczq
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osiqgnqtem(ęłam)
w rokuubiegłym
Z tegotytułu
dochódw wysokości:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałemgminnych osób prawnychIub przedsiębiorców,
uczestniczq takie
w których
osoby
na|eży podać |iczbę i
emitenta akcji:
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osiqgnqłem(ęłam)
w rokuubiegłym
z tegotytułu
dochó& *v'or"l.i' ... '.ł,t,-iB.,,,'',db,{i.a?.t,..'..
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(nabyłmój małżonek,
mieniaprzyna|eżnego
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
do jego majqtkuodrębnego)
jednostek
państwowej
prawnej,
osoby
samorzqduterytoriaInego,
od Skarbu Państwa, innej
ich
osobyprawnejIubzwiqzkumetropolitaInego
zwiqzków,komuna|nej
następujqce
mienie,które podIegało
- na|eŹy
podaćopismieniai datęnabycia,
zbyciuw drodzeprzetargu
od kogo:
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gospodarczq
(naIeży
podaćformęprawnai przedmiotdziałaIności):
1. ProwadzędziataIność
- osobiście
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Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
gospodarczq
pełnomocnikiem
2,Zarzqdzam
dziataInościq
|ubjestemprzedstawicie|em
takiejdziałaIności
(na|eży
podaćformęprawnQi przedmiotdziatalności):
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(nazwa,siedzibaspółki):
handlowych
W spółkach
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- jestemczłonkiem
(od kiedy):
komisjirewizyjnej
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vilt.
Iubzajęć,
z tytutuzatrudnienia
lub innejdziała|ności
zarobkowej
z podaniem
Innedochodyosiqgane
z każdego
tytułu:
kwotuzyskiwanych
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tx.

powyżej10 000 złotych
(w przypadkupojazdówmechanicznych
Składniki
mieniaruchomegoo wartości
podaćmarkę,mode|i rok produkcji):
na|eży
...'.'......'''''
....'...'....'''.....

x.

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

:,ńić,..'..Ox{2.l,ń;,,.eę,:.:,

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

(miejscowość, data)

(podpis)

