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

2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowenia;
3, osoba składająca oświadczenie obowiąrana jest okieślićprzynateżnośc
w
majątkorłrYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza grinicą.
5. oświadĘenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzyelnósci pie'-niężhe. -

5, W uęŚci A oŚwiadczenia zawańe są infórńacje jawne, w części B zai informacle niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświaddenie oraz miejsca pofożenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisami ,r,JiliT',ilTj';il:,:T"$'JST}Tj',:l"*udzie
grninnym (Dz. u. z2o17 r,
Poz, 1875), zgodnie z aft,'ż4h tej ustawy oświadczam, zeposiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:'
l.

:

"

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

28 czerwca20l 7 r. nnieniającego rozporzą_
ny, wójĘ za§tępcy wó.jĘ sekretarza grn.iay,
łonka organu zanądzajry,ego gminną osobą
298), które weszło w zycie z dniem 1 lipca
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Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

,ł:k{&,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęlam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,,...,
lV,
1,,

Posiadam akcje w spółkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

których uczestniczą takie

osoby

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

należy podać liczbę i

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

emitenta

akcji:
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia paynaleznego do jego
majątku odrębnego}

od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ,r.oriąóu teęorialnego,
ich

związków, kornunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie"które oodlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogó:'....
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1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
działalności):.
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tego §fiułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w r,rrysokości: ...,,l<?.({ł.,.

Vll.
W spółkach ha ndl owych (nazwa,

si

edzi ba spółki) : .....,....,
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- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-
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Vlll.
Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Sktadniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 O00 złotych (w przyplku pojazdów
mechanicznych
należy podać markę, model irok produkcji}:
,-.,,,.,,.r,..,,.,ń,u,,,iu,.^,^,,,,..r,.,J,..,..,.,.5,,,...,.,a,,lłl

x,
Zobowiązania Pieniężne o wartości potłryżej10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jJkiói w|sokości): .,.,,,

Dziennik ustaw

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. ż4 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. |J. z 2018 r., poz. 994 z póżn zm.)

I

l

i

Powyższe oświadczenieskładam świadomy(a), iZ n, podstawie art. 233 1 Kodeksu
§
karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

