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Uwaga:

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do rgodne8o z prawdą, §talannego
l zupelne3o wypelnienia
każdeJ z rubryk,
2, Jeieli Poszczególne rubrykl nle rnajdu|ą w konkretnym przypadku lastorowania,
należy wpisać,,nie do*tvcry,,.

3, Osoba skladająca oŚwladcrenle obowiązana jest określićprrynależnośćpo...r"gólnyń-?ładnlków
majątkowYch, dochodów i robowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego młlersłąwspólnością
majątkową,

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy maJątku w kraju iza granicą.
5, oświadcrenle o stanie majątkowym obejmuJe również wierzytelności plenlężne,
6, W cręŚci A oŚwladczenia zawarte są informacJe
Jar^rne, w cręściB zaślnformacJe nlejawne doĘczące adresu
zamieszkanla sktadającego oświadczenieorar miejsca położenia nieruchomoścI.
cZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ......

urodzony(a) ......,..,,.,

l§,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz,
U. z 70!7 r,
Poz, 1875), zgodnie z art. 24h teJ ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
matżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pienięźne
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ,
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* papiery wartościowe:
9

,. na kwotę;

Ze zrrlianq rvprirrva<lzonq przez § l pkt l rozprlrzątlzcniit
lrrezesu Rarly lttinisrliltv ztlnia2|c?cnvca 2()l7 r. zrnienia.iąccgo
rrlzptlrzą_
tlzrrtic w sPrawic okrcŚlenia rrzolilw tbrmularr-y oświatlczcli
najątkJlv."-ch radnego gminy, wójta, i.it§tępc), wójta, s§kletilp.a glnin1..
skarbnika gminY, kierurvniku..icilntlslti orgirnizacy.inej gnrirly,
nsoby złrządzajqJc,i i rzfunkrr organu zarzątlza.iącego gnlinna łrsobą
osoby wyda.jącej decl,zje adrninisfilcyjniJ rv irrricniu wójta (Iiz. iJ. poz.
l29lt). ktlirc rvesz,ło rł jyciJz dniern l Iipca
"*,
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2,
3.

,

rodzaj gospodarstwa:
o wartości:

ń,..ł,łłś,,,.tę..

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości:

/r ór

o wartości;

:ffini_ą;c

tytuł prawny:

lll.
1, Posiadam udziałY w spółkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

:::::::::::::::::::::::.::::]:::::::::"'liczbęiemitentaudziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 7ao/o udziałów w spółce: ..,.,.,.,
Z

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

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emitenta
udział

Z

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

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

których

uczestniczą

takie osoby -

należy podać

liczbę i

..,,:,,,.,,

.,

emitenta
.&:
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akcji:
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.

akcje te stanowią pakiet większy niż LaYo akcji w spółce:
Z

tego t$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

' ::::::T::::,:]::::::::::::::::::::::::::::*::::::::::::::,:{'';,,,.&ń
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Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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do Jego majątku odrębnego)
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1, prowadzę

dzialalnośćgospodarczą (należy podać
formę prawną i przedmiot działalności):

- osobiście
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tego tYtułu
tvtułu osiągnąłem(ęłam)
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2, Zarządzam dzialalnością gorpoj.r.rą
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- wspólnie
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tego tytulu
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innymi osobami
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Vll.

-jestem członkiem rady nadzorczej (od
- jestem członkiem komisjirewizyjnej
Z

te'o tytutu osiągnąłem(ęłam) w
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Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu
zatrudnienia lub
kwot uzyskiwanych z każdego
tytułu; , ,,..,-.,._,,,..,

;;il;

;;;;ś;;,

|:'W::

ł,* łrłf,r:,

:::

::

:

-6*

Dziennik u§taw

Poz. 2020

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych
na|eży podać_markę, model i rok produkcji):

'.ę,ł,tł-.
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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