Dziennik ustarv

-3_

Poz.20ż0
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dna 26 lutego 2003 r

Załącznik nr

12)

WoR
ośwlnocŻrrul E MA,ĄTKowE
1E" KWi.

radnego gminy

?01$

'R
*ł,,j

x'} ł.ęłs,tx,*,o n i.

,.{ż. 0,!i,?§,!.!,.

(miejscowość)

Uwaga:

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

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastośówanie, ń€lćź!Ęiia-ć-,n!-e
d!!!yąy_.
3, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzizególnyc[ składników
majątkounych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego
.majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również fierzytólńości pidńiĘińe.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zał informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadcżenieoraz miejsca potożenia nieruchomości.
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Po ZaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zżo17 r.
Poz, 7875|, zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Zasoby pieniężne:
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Prezesa Rady Ministr,ów z dnia 28 czerwca 201 7 r. zrnienia.jącego rozporądczeń mająrkowych radlego gmny, wójĘ żastępcy wóją seLeiarz,
skarbnika
gminy, osoby zanądzającej i człónka organurńądzają..go g*inną orotą
Prawną ora-z osoby wydaj ąc ej decyzje administracyj ne w imieniu wójta @z. U. poz. 129 8), któie weszło-w zycie z dliem l lipca
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Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
,ł
w których uczęstniczą by- n alezy podać liczbę i emitenta udziałów: :
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udziały te stanowią pakiet większy niź

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnic;ą takie osoby
naIeży podać liczbę i emitenta akcji:
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2. Posiadarn akcj_e w innych ąpółkach h andlowych
.,........ .

...tAtĘ.. ..dxłt*t.*t

-

\

należy podać liczbę iemitenta akcji; ,...,..,.,..

7tego tr/cułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegtym dochód w wysokości: ..'ńŚe.
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Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z vr.lłączenieil mienia pzynaieznego do jego majątku odrębnego)
od Skalbu Pańsiwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnejosoby prawnej lub związku metropoIitalnego następujące mienie, które podlegało
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Prowadzę działalnoś_ćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
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Z

tego §Ąułu osiągnąłem(ęiam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .:

Z

tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; §^.Lę...

Vll,\l:

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): .....l^.!.ę.,..9#.
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X.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazenień, w jakiói wysokości);.,.,.,

czĘŚĆ B

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

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 wolności.
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