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1, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupelnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;hrrleżnĘięĘlrie-i!,żlyąY_.
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okieś|ićprzynateżność'poszczególnyc-h
skladników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego ."ii.,łiłąwspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmrije róurnież wierz6ćlń;śćiljićńiĘżńe.
5, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w części B zai informacje
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadcżenieoraz miejsca pofożenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 19
Poz. 1875), zgodnie z afr,;'24h tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:
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28 czewvca 20'l 7 r. znieniaj ące1o ro4orząny, wójĘ ża§tępcy wójĘ seketarza grniny,
łonka organu zalrządzzlącego g,minną osobą
298), hóre wesżo w zycie z dniem 1 tipca
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych !.ub pnedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

:

,

: ::::

, ::: ::: ,: /t/;;:::::4oĘą

udziały te stanowią pakiet większy niż 7a% udziałów w spółce:

2. Posiadam udziaiy w innych spółkach handlowych
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należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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]., Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych l ub przedsiębiorców,

w

których uczestniczą takie

osoby

należy podać

akcje te stanowią pakiet większy niż1,0%akćjiw spółce:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialnego,

ich

związków, kornunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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1. Prowadzę dziaialność gospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościi,.....,...,.,,.l.,...
2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem peł
m takiej działalności
(nalezy podać formę prawną i przedmiot
tLi.C.,..,

działalhości):
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Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki);

Vlll.
lnne dochody ósiągane z !ftułu zatrudnienij lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o waftościpowyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji): .,,..........,,..

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenleń, w jakiej wysokości): ,,,,.,

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2018 r., poz. 994 z póżn. zm.|

PowYŻsze oŚwiadęenie składam Świadomy(a), iź na podstawie art. 233
§ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,
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