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Dzięnnik ustaw

Poz.20ż0
Załączniki do roryorządlęnia Prezesa Rady Ministrów

z dnaż6 lutego 2003

r,

Zalącznik nr
|I/ZoR

Uwaga:

1, Osoba sktadająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupelnego wypełnienia
każdejz ruhyk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;hielćżvĘisat6lrlylzy].

3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okieślićprzynależnośćposzizególnyc-h
sktadników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzerłsłąwspólnością
majątkową.

4. oświadczenieo stżnie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytćlń;ści pienięźhćl
5, W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są inforńacje jawne, w częściB zai informacle niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadcjenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

funkcja)
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Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OI7 r,
z art" 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodiące * ,łłułmałżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Poz, L875J, zgodnie

l.

- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej:

"
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28 czenłca żO17 r. nnieaiającego rozporzą_
ny, wójĘ zastępcy wó.ją seketarza gnrily,
łonka organu zuządzającego gminną osobą
298), hóre weszło w zycie z dniem 1 lipca
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Dziennikustaw

Poz, ż020
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Posiadam udziały w społkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów; i
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w

lV.
]., Posiadam akcje
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aoĆnOa w wysokości: ........r.'},{ę,.

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ,,...,,..,,n,!,ę,.,

Dziennik ustaw

Poz.2020

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnejosoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciuwdrodzeprzetargu-nalezypodaćopismieniaidatęnabycia,odkógo:,...
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Vl.
1. Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą

-

osobiście

(nalez
r.\rP

formę prawną i przedmiot działalności):

,,...,.,....,,...,.Jx,t.*, olń...,.............

....,...j..,....,,,...

.,,,.,..,,..,....,n,|ę,,.,
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Ztego §rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym hód i dochód w wysokości: .tl.t.(...
2.larządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem stawicielem pełnomocnikiem taki
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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w wysokości:

:::HY8:

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa,

si

edzi ba spółki): ..,...,......(].

!,

r.,.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,.,...,.......".,nj(,...

Zlego Ętułuosiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód

.trr,

w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z §Ąuiu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

i
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Poz. ż020

Sktadniki mienla ruchomego o waftości powyżej 10 000 złotych (w prrypadku pojazdów
mechanicznych
należy podać markę, model i rok 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 zdarzen-ień, w jJkióiwysokości): .,.,,,
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czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. lJ. z2019 r., poz.
50ó)

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
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