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Załączniki do rozporządeenia Prezesa Rady Ministrów

z daa26 lutego 2003
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Uwaga:

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego
wypelnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosóWania;hEleżfTĘi§at-,4!-e

doĘ!!yi.

3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana jest określićprzynależnośćposzizególnyc-h
składników
majątkowYch, dochodów i zoboWązań do majątku odrębnego i majątku objętego ,"ii.,lrę wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie-tnajątkowlm dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ró,r/nież fierzytólńóści pióńiĘżhą

5. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w częściB zai informacle niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadcżenieoraz miejsca polożenia nieruchomości.

l
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.A/,a.,

(miejsce zatrudn ienia, stanowisko lub funkcja}

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 mąrca 1990 r. o samorządzie gnrinnym (Dz. U. z2017 r,
Poz, 1875), zgodnie z aft,' 24h tej ustawy oświadczam, żeposiadam wchodŹące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasob!, pieniężne:

=Śiq{K

piętl!_Ę_żle

zgromadzone w walucie polskiej:

6Co

nistrówz dnia 28 czerwca2017 r. zmieniającego rożporąhradnego grruny, wójĘ zastępcy wóją seketarza grniny,
soby zauądzającej i członka organu zarządzalącego gminną osobą
Prawną oraz osoby wydającej decyzje adrninistracyjne w imieniu wójta @z, U. poz. 1298), któie weszło w zycie z dniem-1 lipca
201'7 r.
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pzedsiębiorców,
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tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:.....,..ł,:.I?..*{..,.

Z

lV.
]., Posiadam akcje w spółkach handlowych

w

z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

których uczestniczą takie osoby

należy podać liczbę i

akcje te stanowią pakiet większy niż IO% akcji w spółce;
Z

ernitenta

,,.,,,'re{*(

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym dochód w wysokości; ..,..,
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V.

NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynaleznego do jego
majątku odrębnego)

odSkarbu PańŚtwa, innej państwowej, osoby prawnej, jednostek

4vvlq4Nuvv,
związków, NUl
komunalnej
lluIlcll IltrJ osobY
U5UUY Prawnej
lub ZWląZKU
związku
PraWneJ lUO

,.*oriąłu ter}torialnego, ich
metrOpolltalnego następujące mien,,e,
metropolitalnego
mienie, które podleeałp
i datę nabycla, od kogo:' ,
,_ę_#Ę".eź
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osiągnął";Gi;;);;;ilffiil.

;
.,_**lę .ł,Qń.ra*
pelnom
ałahdsci 1
ałalnciści

Z tego tytułu
p..v.ioJ i
ir",u"sr,,
7arządzam
'-dl LąuLdlIl uz|alalnosclą
gospodarczą lUb
działalnościągosPooarczą
lub jestem
Jestem przedstawicielem pelnom
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .... .,...
/ł*( . , ,
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Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,....

Z

tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości; ,,..*r,nlĆ*.Ć-.,,..

Vlll.
lnne dochody ósiągane z !Ąułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10 O0O złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modeli rok produkcji):
,..,.ń:....,.,,,,.

..,...,..,.,,,,..

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 OOO złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarze-nióń,
w jakiei w}sokości):.,.,.,

*
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czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. |J. z2019 r., poz. 506)

z dnia

8

marca 199O r. o samorządzie gminnym

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

