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Dziennik ustaw

Poz.20ż0
Załączniki do rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 1utego 2003 r.
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1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego
ułypełnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowenia;n€leżvĘiiat-,ni-e
c!oĘqiy].
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana iest określićprzynależnośćposzizególnyc-h
skladników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego ."iz.,łrłą
wspólnością
majątkową.
4. oświadczenie o stanie rnajątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również rłierzytelńośqi pić'ńiĘżhą 5, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w częściB zai informacle niejawne dotyczące
adresu
zamieszkania składającego oświadcjenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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2017 r.

28 czerwcałOl7 r. naieniające8o rozporzą_
wóją zĄtępcy wóją seLeiarza gorioi,
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pęedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: _ t

udziały te stanowią pakiet większy niżtO% udziałów w spółce:
Z

'

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:...r,łtb...r\c§3S}3.
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegtym dochód w wysokości:.,..ń!:ę....4Ę*5
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].. Posiadam akcje

::::"::

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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akcje te stanowią pakiet większy niż1O%.k.ji
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Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; .....,tłr,ę..,.Ań
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

nalezy podać liczbę i emitenta akcji: .,..,......
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego 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:
s

...............,.>/,,

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...|łr*..dńg,[]f;.....
2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działańści
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):..,..,,ltlle..,,dĘC\!,,.,..,,.,.,.,,

-

osobiście,..., n

rŁ..,do.Ęrę

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w l,u7sokości, ..,tł,l,+...dŃł*U
Vtl.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......lr.i;..c\q.F*iCLv,...,....

.,J

\_.}

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....,.lłię,..dp.Ęłq,r.,.r
\-J
,
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Zlego Ętutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: , ,,.lĄl.Y..
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Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
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Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. |J.z2019 r., poz.506)

z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym

powyższe oświadczenie składam
świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.Audn,. &9 .9k,,.1,'0[§r,
(miejscovrość, data)

