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Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypelnienia
każdej r rubryk.
2. leźelli poszczególne rubrykl nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowanaa, naleźy wpisać ..nie dotYgan".
3. osoba składająca oświadcrente obowtązana |est określić przynaleźnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów l zobowlązań do majątku odrębncgo i majątku objętego małźeńskąwspólnośclą
majątkową.
4. oświadczenie o stanie maJątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenle o stanle maJątkowym obejmuje również wierzytelnoścl pieniężne.
6. W częśclA oświadczenla zawarte są lnformac|e jawne, w części B zaślnformacJe niejawne dotyczące adresu
zamleszkanla skladającego ośwladczenie oraz mleJsca polożenia nie ruchomości.
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po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2oI7 r'
poz' 1875), zgodnie z aft. 24h tej Ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
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Ze aniarrą wprorvadzoną pzcz $ l pkt l roąorząr'|zenin Prezesa Rady Minisrów z dnia 28 czenvca 20l7 r. znicniającego tozpoT:!ą_
dŻcnic w sirawic okrcślcnia wzorów fonnttllrzy rrświnrlczdń majątkoĘih radnego lnriny, wójta, znstęiiiy wójth, sbkretarzn gminy.
skarbnika grnin-l- kierolvnika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prarvną o'az osoby rvytlającej łlec;,zjc adnrinislracyjne rv imienitr wójta (Dz' lJ. poz' I29ll). L1ńre weszło rł rycie z dniem l lipca
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1. Dom o powiezchni

.

ą2, o wartośłjc..2.'.3..'

.Q.r.

2, Mieszkanie o powierzchni: ................... m2, o
tytuł prawny: ......,.....'.........
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .........

,i

o wańości:

.o.

fu L'.,.....,

powierzchn ia,

..,. A.a.'..kt.ą*'..'..
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rodzaj zabudowy: .....,..

Ętuł prawny:
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Z tego \[ułu osiągnąłem(ęłam) w
4. lnne nieruchomości:
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1' Posiadam udzlaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż to% udziałów w spółce:
Z

tego Ą1tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:łr.!.-..!.....;..l....ł..t..!!.l.;.;'...i......{...ł.

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand

:

*
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nal

podać liczbę i emitenta udziałów:

dochód w wysokości :

tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

których uczestniczą takie osoby

należy podać liczbę i

emitenta

akcje te stanowią pakiet większy nlż 10% akcjiw spólce: ....r..r!j't!'.....'...
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

z tego tWułu osiągnąłem(ęłam)

il

- należy podać liczbę i emjtenta

akcji: ............

akcji:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przet3r8u - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście

- wspólnie

z innymi osobami

z,"c;,il;;'d;'"'ł;ilil;;i;;
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2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub'o,"*v;
jestem przedstawicielem
(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności):

-
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pełnomocnikiem takiej działalności
.

osobiście....

- wspólnie
Z

./
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z innymi osobami

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

- jestem
- jestem

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości

vilt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dziatalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu:
,. ".::.'.:...:..:...........:.:.:'::.:'::....:..::::

.'.:

''.:.::s.

i.ZcJ- g*a'i^ął;': :: ... .':.. :.:.. :... .

.

:.:

-6-

Dziennik Usurv

Poz.2020

tx.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo złotych (w pnypadku pojazdów mechanicznych
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Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
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Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 o 1 Kodeksu karnego la podanle
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścl.
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