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(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego r,vypełnienia
każdejz ruhyk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;hrależvĘiiaćElE-d.irly§ry:.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych. dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanje majątkowym doĘcry majątku w kłaju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rórłrnież wierz6ćlńości iiiEńiĘżńć.6.

W częściA oświadczenia zawańe są inforńacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświaddenie oraz miejsca polożenia nieruchomoścj,

[miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, zżOI7 r,
poz. L875|, zgodnie z aft, 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:
l.
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dzenie w sprawie określęnia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wóją żastępcy wóją seketarza gminy,
skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy, osoby zanądzającej i członka organuzatządza;lpego grninną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w zycie z dniem l lipca
2017 r.
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w których uRzes}niczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym d
....... j...........,.,.

-

h handlowych
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Z

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,łl,,ea(.,.,l;

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
należy podać liczbę i emitenta akcji:
w których pcz.ętniczą takie osoby
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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7tegotytułu osiągnąfem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

w wysokości: ,4:1V..,
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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 tefiorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienią ktEe podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo.!llh,ł,,..,r,k.J.ł,:/.... .,,.,.
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2.Łarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przed
(naleźy podać formę prawną i przedmiot działalności)
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tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: ,&ałż......ł,.(J.,tJtlt/,,.,,..,.,.,....
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W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); ,&.lł.{.,.t.,L|l.j.r.!/....
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm d
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenióń', w jJkiei w}sokości): ...,.,

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U.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 wdności,

(miejscol,vość, data)

