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oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
ľadnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienia każdej z rublyk.
2. Jeżeti poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľrypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotvczv''.
3. Osoba skladająca oświadczenĺeobowĺązana jest okľeślićprrynależność
poszczegĺilnych składnikĺów majątkowych, dochodĺíw i zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenĺeo stanie majątkowym doĘcry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenĺeo stanie majątkowym obejmuje również wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częścĺB zaśinfoľmacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
n:,'"u."'" nieľuchomości.
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z dnia '8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz. U. z 2017 t. poz' 1875), zgodnie

wchodzące w skład małzeńskiej wspólnoścj majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
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Zasoby pieniężne
- Środki pieniężne zgromađzonew walucie polskiej:

ł!.*

P.h-:..L

.QAQ ,-

zt

- środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej:

- papiery

I

waľtościowe

r

II.

o wartości
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powieľzchnia:

rodzaj gospodarstwa:
o waftości:

tytuł prawny:'..........
Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości : ..
4. Inne nieruchomosct:

powieľzchnia: .........
o wartości:

uĄ2-

tytuł prawny:

ilI.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z uđziałemgminnych osób pľawnych lub
przedsiębioľców, w których uczestniczą takie osoby _ na\eŻy podać liczbę i emitenta
udziałów
udziały te stanowią pakiet większy niz I0

%o

udziałőw w spółce:

.

Ztego tytułu osĘgnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ....'.

2. Posiadam uđziaływ innych spółkach handlowych

_

na|eŻy podać liczbę

i

emitenta

udziałów:
w wysokości

Ztego týułu osiągnąłem

IV.

z udziałem gminnych osób pľawnych lub
osoby - naleŻy podać |iczbę i emitenta akcji:
takie
przedsiębioľców, w któľych uczestniczą

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowią pakiet większy

ĺiz I0 Yo akcji

w spółce:

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcj e w innych spółkach handlowych

Ztego týułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku

-

na|eŻy podać

liczbę i emitenta akcj i

dochód w wysokoścr:'..

v.

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻĺego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metľopolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze ptzetargu _ na|eĘ podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo:

vI.

1. Prowadzę działalnośćgospodaľczą (na\eŻy podać formę prawną

i przedmiot działalności):

- osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym pľzychód i dochód w wysokości:

2. Zarząđzamdziałalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem

pełnomocnikiem

takiej działalności(na|eży podać foľmę plawną i przedmiot działalności):

L

osobiście
- wspólnie z

innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

vil.

W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki):
-

........

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-jestem członkiem rađynadzorczej (od kiedy)
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....

Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VIII.

Inne dochody osiągane z tyťułuzatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego tytułu : ...

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości poryŻ
mechanicznych należy podać maľkę, model i rok

F/ŕ

x.

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kĺedyy
i poŻyczki oraz waÍunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokości): .
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Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozíkarapozbawienia wolności.
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