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Uwaga:

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

2' leżeli poszcze8ólne rubryki nie

zupe{nego wypelnienia

znajdują w konkretnym pnypadku zastosowania, należy wpisać..nie dotyczv,,.

3' osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określićpnynależnośćposzczególnych
składników
majątłowych, dochodri'w i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego matieńską wsprilnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkourym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenieo stanie maiątko'flYm obejmuje równieź wienrelności pienięine.

6' W

CzęściA oświadczenia zawańe ą informacje janrne, w częściB zaś
informacie niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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częśĆe
Ja, niżej podpisany(a),

rodowe)

urodzony(a) .......

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorŻądzie gminnym (Dz. U.z2077 r.
poz' t875|, zgodnie 7' art'- 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:
- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej

_ środkipieniężne zgromadzone
w wałucie obcej

-

papiery wańościowe
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Zezmialrąwprorvadzonąpnez$lpktlrozporząilzcniaPrezesaRadyi!{inistrórvzdnia]8czenvca20l7t..znicniającegolozporŻądzenie rv sprawie określenia wzorów formłrlarzy' oświadczeńmajątkowych radnego gminy'
wójĘ zostępcy woita. set<r.ńrza gmini
skarbnika gminy. kierolvnikajednostki organizacyjnej gnliny. osoby zatząd.zająłej i cz}onka
o.ganu zarządzającego g*innfo.oóą
prawTl.l oraz rrsobv rv}da.iącej rlec1'zje adnlinistlacyjnc rv imieniu wójła (Dz.
poz' l298). k:tóie lveszto rv -z''_cie z dniem l lipca
2017 r.
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ll.
1. Dom o powienchni

tytul prawny; ........
2. Mieszkanie o powi

Ętuł prawny; ,.....
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

M.
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o wańości: ''.'....'.
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rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .........,...
.r$iu.
Z tego tytulu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegĘm p
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia,

....'.'..''.''.'\\).LŁ

o wartości:.....

d.łw}Ąt

ŃIrł-.......sn

tytuł prawny

Iil.

1. Posiadam udziaĘ w spólkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tiliŁ'.

'

udziaty te st3nowią pakiet więksry niżLo% udzialów w spółce: .'..'...'
tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegfum dochód w wysokości: ...'.'

Z

2' Posiadam udziały w innych spółkach

ać liczbę i emitenta udziałów:

z tego !Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
'...,

Mt

rv.

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

których Uczestniczą takie osoby

naleźy podać liczbę i

emitenta

akcji:

t*{
akcje te stanowią pakiet większy niŻ 70% akcji w spólce:
Z

'

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości,
'.............../V.!.Ł..'.''.
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roku ubiegĘm dochód
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V
Nabyłem{am) (nabył mój małżonek,z wylączeniem 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 przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo:

VI
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy

- osobiście
- wspólnie

fvir"..

:is,''::tr"?Luą

przedmiot działalności)

z innymi osobami ....,.

2.

takiej

vlr.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): .'.... .'...

'lVił...

dctą

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): .'...'.
Z

''Ą:At'

tego tytułu osiągnąłem(ęłam}w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vil

lnne dochody osiągane z t'!/tulu zatrudnienia lub innej dziatalności za robkowej lub
zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytutu
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ........'.'......

.')hda"''5w'ł'*'
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyzej 10 o0o złotych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości}: .....'
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czĘśĆB
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie]'....'

Miejsce

nt

ościwymienionych w punkci

1.

2.
3.

4. .... ..

.........rV{*.

Powyźsze oświadczenie skladam świadomy{a), iż na podstawie art.
233 s 1 Kodeku karnego za podanie
niepraw{y lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

(miejscotłość, data!

M

