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Uwaga:
1. osoba składająca
oświadczenie
obowiqzanajest do zgodnegoz prawdq,starannegoi zupełnegowypełnienia
każdeiz rubryk.
2. leże|iposzczegó|nerubrykinie znajdujqw konkretnymprzypadkuzastosowania,naleźywpisać,'niedotvczv,,.
3. osoba sk|adająca oświadczenieobowiązana jest określićprzynależność
poszczególnych składników
majątkowych,dochodów i zobowiqzańdo majątkuodrębnegoi majqtku objętego małżeńskq
wspó|nością
majątkową.
4. oświadczenie
o staniemajqtkowymdotyczymajqtkuw krajui za granicą.
5. oświadczenie
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
pieniężne'
5. W części
A oświadczenia
zawańe sq informacjejawne, w częściB zaśinformacjeniejawnedotyczqceadresu
zamieszkaniask|adajqcego
oświadczenie
oraz miejscapo|ożenia
nieruchomości.

(mie.isce
zatrudnienia,
stanowiskolub funkc.ia)

po zapoznaniu
się z przepisamiustawyz dnia8 marca1990r. o samorzadzie
gminnym(Dz.U' z2Ot7 r'
poz, t875|,zgodniez art. 24h tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzqcew sktadmałżeńskiej
wspó|ności
majqtkowej
Iubstanowiqce
mój majatekodrębny:
t.
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- środki
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zgromadzone
w waIucie
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- papierywartościowe:
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Z'e zmianąwprorvadzonąprzez $ l pkt I rozpor.ządzrcnia
PrezcsaRad1'Ministlów z dnia 28 czerwca 2017 t, zrnicniająccgorozporządzen.ierv sprawie określeniarł'zorówformu|arzyoświadczeńmajątkołych radnegogminy, rt,ojta,zastępcyw'ojta.sekretanagm;rry,
skarbnika gminy. kierolvnika.iedn<lstkiorganizaoyjnejgminy, clsoby zarzą za'i4ceji członka łltguuzarząc|zającegogminną <ls<lbą
prawną oraz os<lbyu7dające.idecyzje adnrinistracr'jnerł'imieniu uójta (Dz. |}. p<lz'|298i)'którę weszło w życie z <lnieml lipca
2017 r.
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w rokuubiegtym
dochódw wysokości:
z tegotytutuosiqgnqłem(ęłam)
- naIeży
podać|iczbęi emitentaudziałów:
2. Posiadamudziatyw innychspółkachhand|owych
dothód w wysokości:
w rokuubiegłym
z tegotytułuosiqgnqłem(ętam)

tv.

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

...................'.,inr............#.py.w!
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pakietwiększynizIo%akcjiwspótce;
akcjete stanowiq

'..'...'.'.'....'.-

....''......''..-..
w rokuubiegtym
dochódw wysokości:
z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
2. Posiadamakcjew innych spółkachhand|owych- na|eżypodaćliczbęi emitenta akcji:
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V.
(nabyłmój małżonek,
z wyłqczeniem
mieniaprzyna|eżnego
do jego majqtkuodrębnego}
Nabyłem(am)
od Skarbu Państwa, innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorzqduterytoriaInego,
ich
osobyprawnejIubzwiqzkumetropo|itaInego
następujqce
zwiqzków,komunaInej
mienie,które pod|egało
- na|eży
podaćopismieniai datęnabycia,od kogo:
zbyciuw drodzeprzetargu
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(naIeży
gospodarczq
podać
formęprawna
i przedmiot
działaIność
działaIności):
1.Prowadzę

-osobiście........
. ''..'.'.'..:''..-....'...
''..''..,.r-łii..'.'.:d,fu..w.
przychódi dochódw wysokości:
w rokuubiegtym
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)

gospodarczq|ubjestem przedstawicie|empełnomocnikiemtakiej działa|ności
2'ZarzqdzamdziataInościq
(na|eżypodaćformę prawnq i przedmiotdziałalności):
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w rokuubiegłym
dochódw wysokości:
Z tegotytułuosiqgnqłem(ęłam)
vlll.
zarobkowejIub zajęć,z podaniem
Iub innejdziała|ności
lnne dochodyosiqganez tytułuzatrudnienia
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tx.

powyżej
Składniki
mieniaruchomegoo wartości
10 000 ztotych(w przypadkupojazdówmechanicznych
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za p danie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

(podpis)
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