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Uwaga:
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupełnegowypełnienla
1. osoba składajqcaoświadczenie
każdejz rubryk'
2. leże|iposzczegó|nerubrykinie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,na|eżywpisać,,niedotvczv...
poszczegó|nych sk|adników
3. osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest okreś|ićprzyna|eżność
majątkowych,dochodów i zobowiqzańdo majątkuodrębnegoi majątku objętego malżeńskqwspó|nością
majątkową.
o staniemajątkowymdoĘczy majqtkuw krajuiza granicą.
4. oświadczenie
pieniężne'
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzyte|ności
5' oświadczenie
zawartesq informacjejawne, w częściB zaśinformacieniejawnedotyczqceadresu
6. W części
A oświadczen.a
zamieszkaniaskładajqcego
oświadczenie
oraz miejscapołożenia
nieruchomości.
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stanowiskolub funkcja)

gminnym(Dz.U' z20t7 r'
po zapoznaniu
się z przepisami
ustawyz dnia8 marca1990r' o samorzqdzie
poz. 1875),zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzqcew sktadmatżeńskiej
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majqtekodrębny:
wspó|ności
t.
Zasobypieniężne:

-::::::::::::::::::::::::::::]:::::::::::,,'.''..''...,..,li,i:;....'.dó.
'""""""'
il""'7"""""""""'

- środki
pieniężne
zgromadzone
w waIucie
obcej:'...''.''.
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nia PrezesaRad1'Ministlów z dnia28 czerwca 2()17r. nnieniającegorozporzą.
7.,ezmianąwprorvadzon4przez $ | pkt l rozpoLządze
rłzorów fbrmu|arzvoświadczeńmajątkou-v-ch
radnegogminy' rt,ojta'zastępcyrvójta' sekretarzagnriny,
dzenie w sprawie trkreślenia
gminy, osoby zarządza.iąceji członka otganttzarządzającegogminną <lsobą
skarbnikagminy, kierorvnikajednostki or.ganizac,vjnej
w imieniu wojta iDz. l.,I.poz. 1298).które weszło w życie z dniem l lipca
prawnąoraz os<lbvrł7dającejdecyzje adnrinistrac.vjrre
2017 r.
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ilt.
gminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców,
w spółkachhand|owych
1. Posiadamudziały
z udziałem
podać|iczbęi emitentaudziałów:
w którychuczestniczq
takieosoby- na|eży
*.(.
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"'v"'v"""""
tv.

gminnychosób prawnych|ub przedsiębiorców,
z udziałem
1' Posiadamakcjew spółkachhand|owych
uczestniczq
w których
takie osoby
na|eży podać |iczbę i emitenta akcji:

akcjete stanowiqpakietwiększyniż.!o%
akcjiw spółce;,,,,..'.',,,'..''',',''
w rokuubiegtym
Z tegotytułuosiqgnqtem(ęłam)
dochódw wysokUści:
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;;łł;;*^:,Y;;i{;;;;;,'.,,''"''.....
-"-"""v.''-"v'
w rokuubiegtym
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
dochódw wysokości:
.'
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V.
(nabyłmój małżonek,
Nabyłem(am)
z wyłqczeniem
mieniaprzynależnego
do jego majqtkuodrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqduterytoriaInego,
ich
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|italnego
zwiqzków,komunaInej
następujqce
mienie,które podIegało
- na|eży
podaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetargu

vt.

gospodarczq
(naIeży
podaćformęprawnqi przedmiotdziałaIności):
działaIność
1. Prowadzę
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przychódi dochódw wysokości:
w rokuubiegtym
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
gospodarczq
pełnomocnikiem
dziataInościq
|ubjestemprzedstawicie|em
2'Zarzqdzam
takiejdziałaIności
(naIeży
podaćformępraWnq
i przedmiot
dziataIności):
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w rokuubiegĘmdochódw wysokĘi:
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
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(nazwa,
handIowych
spółki):
W spółkach
siedziba
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pojazdóWmechanicznych

x.

pieniężne
Zobowiqzania
powyżej10 ooo złotych,
o Wartości
W tym zaciqgnięte
kredytyi pożyczki
oraz
warunki,najakichzostały
(wobeckogo,w zwiqzkuz jakimzdarzeniem,
udzie|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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