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Załączniki do rozporądzcnia Prezesa Rady lvflnistrów
z dnia fó lutego 200j r
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Uwaga:

1. osoba skladająca ośwladczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego wypelnlenia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
'.nie dotvąv''.
3. osoba składająca ośwladczenle obowlązana |est określlćpnynależnośćposzczególnych skladników
majątkowych. dochodów l zobowlązań do majątku odrębnego i maiątku objętego matżeńską wspólnośclą
ma|ątkową.

4. oświadczenie o stanie maJątkourym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenle o stanle maJątkoułym obejmuje również wierzytelnoścl pienlężne.
6. W częśclA oświadczenta zawarte są informacje jawne, w części B zaślnformac|e nlejawne dotyczące adresu
zamleszłanla skladającego ośwladczenie oraz mieJsca położenianieruchomości'

czĘśćA
la, niżej pod pisany(a
urodzony(a ) .....2.

),

!1.,.

'il.ł.*.c'
0. 8..r.,4.

k,

rodowel

.v)............

{mie.lscc zatrudnienia, stanowlsko lub funkcJa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonądzie gminnym (Dz. U. z2oL7 r.
poz. 1875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy ośwladczam, że posladam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności maiątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Ze anialrą lvprorvadzoną przez $ l pkr l rozporządzcnia Prezesa Rady Minisrrów z dnia 28 gzenvca 20 l7 r' znieniającego l ozporządzenie w sFiiawie okfeślćnia wzorów formularzy oświadczeń majątkowyih radnego gminy, wójĘ zastępćy'wójt'a' sekr.eaIza gminy.

skarbnika grniny. kierorvnikajednostki organizacyjnej gminy' osoby zanądzające1 i członka organu zarządzającego g-inną osobą
l lipca
201'l r.

prźrrmą oraz osoby rvydającej dec)'zjc adnrinistracyjne rv imieniu wójta (Dz, U. poz. l298). [51óre weszło rv życic z dniem
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1. Dom o powiezchnii.ł.+!Z.

m2, o wartości:......'..anL'L....'"d^;ł){.7..t',,.'.ul.'..........'......j.........

tytuł prawny: .....'.........'...'

tytuł prawny i .....(,.*ś.Y,.,..,.

ilt.

1' Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczest1iczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów:
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pakiet więkzy niżLo% udziałów w spółcel jr']!.....i........łj
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(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: !.!.r..tr.....J..'..!..
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2. Posiadam udziały
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spółkach handlowych
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należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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z tego- tytułu osiągn ąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z'udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

których uczestniczą takie
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te8o tytułu osiągnąłem(ęłom) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mój matżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoaądu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodT płetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1' Prowadzę działaln91ć gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
I

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;
..'............'.......
2, Zanądzam dzlałalnościągospodarczą lub jestem pnedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot dziatalności):
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z innymi osobami

tytułu osiągńąłen{(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): . ..'ł*.'s...'...4..z|7.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem

Z

i:i::Oś,'A:rtu;i,

te8o tytutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

vilt.
lnne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
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Składniki mienia ruchomego o
należy podać markę, model iro
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Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w

Ęm zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
zdaneniem,

w jakiej wysokości): ......
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Adres zamieszkania osoby składającej
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Miejsce położenia nieruchomości wymienlonych w punkcie ll częściA(adresl:
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenle prawdy grozi kara pozbawlenia wolńoścl.
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