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1' osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest
do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.

2' Jeźeli poszczególne

rubryt<i nie znajdują

w konkretnym przypadku zastosowania,

naleźy wpisać -nie doNczv,,.
3' osoba składająca ośwladczenie olówqzana
Jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych' dochodów l zobowlązań do majątku
odrębnego i m4ątku objętego ma}źeńską wspólnośclą

majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy
majątku w kraiu i za granlcą.
5. oświadczenteo stanle maJątkowym obejmuJe
również wierzytelności pieniężne.
6. W częśclA oświadczenia zawarte są informacje jawne,
w części B zaślnformacje niejawne dotyczące adresu
zamleszkanla składaJącego
ośwladczenieoraz mieJsca położenia

t.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
....!.r.!,,.....,..;..r

- środkipieniężne zgroma

-

papiery wartościowe: '.'.'''

-....-..!i.rr..,.t.r,..

lwalucie obcej
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Ze anialtąrvprorvadzorrą przez l pkt l rozporządzelria
$
Prezesa Rady Minisrów z dnia 28 czenvca2|17 r. anieniającego
rcąorzą_
dzenie w spiirwie okjeślbnia wzorów formularąv
oś*iadczeń majątkowyih radnego gnliny' wójta' zastępiy wójt'a, sekretarza
gńiny.
skarbnika grniny' kierorvnika.jednostki organizacyjnej
gminy, osoby .uoąa.uiąJriT członka organu zuządzającego
gminną osobą
o"'osob'v rv}'dającej dec5'zjc adnrinistracyjniiv imieniu wójta
ro'. il. po.' l298). które weszło rv Ży.cie z dniem l lipca
il",'ł:
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1. Dom o powienchni: ............-................
m2 , o wartości

tytul prawny:

2, Mieszkanie o powierzchni l
'......',.,...'.,'. m2, o wartości

Ętuł prawny:
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3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa;
o

wańości

rodzaj zabudowy
Ętuł prawny:
Z tego \fiułu
4' lnne nieruchomości:

powienchnia:

v\Jłą:
m)w roku ubiegłym
..,U '.'o.-..,..."

"'L-'.'.',.'..

o wartości

d i dochód

"'

wysokości:

fl

tytul prawny: .........,.,.....
ilt.

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsi
ębiorców,
w których ucz
osoby - należy poda
iemitenta udziałów
...................:............

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż Lo% udzialów
w
Z tego

tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym
dochód W

2.

W

dlowych _ należy podać liczbę i emitenta udz

Z tego Ę1tułu osiągnąłem(ęłam) w

roku ubie

dochód w

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach ha ndlowych
z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsięb iorców,
w których uczestniczą
takie os oby
podać liczbę i emitenta

akcji:

akcje te stanowią pakiet większy tiżhO%akcJlw
spółce: l.....
z tego tytulu osią8nąłem(ęłam)w roku
ubiegłym dochód w
2. Posiadam akcje w i
.rr...łt.......'.

r....r

l

!....

ha

eży podać liczbę i emitenta akcji:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku
ubieBĘm doch

wysokości
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Nabyłem(am) (nabył mój matźonek,
z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwo'"j'
orooy prawnej, jednostek samonądu terytorialnego,
ich
związków, komunalnej osoby prawnej
luń związt<u metropol italnego następujące
mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu
- należy póa.e opi, iienia i datę nabycia, od kogo:

t
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1' Prowadzę działal

ot działalności):

- osobiście..'''
-

wspólnie z innymi

Z tego

Ętułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

2. Zarządzam działalnościągos podarczą
lub jestem pned
(należy podać formę prawną przedmiot
i
dziatalności):

Z tego

,,...,,,.,.,....,..t"r.t,.r..,
i doch

W

płłzs:ąo.92

wysokości:16.k.

cielem

oc

takiej działalności

twułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:.'

vlt
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
spółki):
..,.......,..r.;.r;...,

-jestem członkiern zarządu (od kiedy):
,...t..r......,.,,:...

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
ttrri...t...rrr.r.r.i.r.

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w
roku ubiegłym dochód w wysokości:

vilt.
lnne dochody osiągane 2 tytułU zatrudn
ienia lub innej działalnclścizarobkowej lub
za1ęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z
kcżdcgo

>h
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyŹej
10 000 złotych (w pnypadku pojazdów mechanicz nych
podać
na
li

!s9!r.iłA:.
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej
10 000 złotych, w Ęm zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec
kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości):
...-.
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cŻEśĆs
Adres zamleszkania osoby
składająceJ oświ
MieJsce potoŹenia nieruchomości
wyml enlonych
1.

......i..

w punkcie ll częściA
{adres):

;.r.1t.........a...b.r..

3.
4. ..n*r..-,r.*r.-.-.....,
r.......&..i.i..;:......

i;..-j......

Powyższe oświadczenie s_kłaalm
świadomy(a), iź na podstawie
art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy
$ozi ł.r. poitr'ienia wolnoścl.
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