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Dziennik ustaw

Poz.2020
ZaĘmiki

z

dnia

)$

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

\11ęgą 2gg3 ,.

Zalącznik nr

1?)

wzÓn

Lą

oŚwnoczeME MA,ĄTKoWE
6RlJ.

radnego gminy

.

(miejscowość)

tlunp:

,d^,"/7,{(,/:.r{*.

1. Osoba skladająca oświadrzenie obowiązana jest do zgodnego z prarłdą starannego i zupelnego uuypełnienia
każdej z ruĘ/<.

2. JeŻeli poszczegÓlne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastos-ofińnĘnereĘ-Ęisa-ć@lllgi7y].
3. Osoba składająca oświadczenle obowiąana jest określićprzyrrateżnośćposzczĘótnych stdadników
maJątliorłycĘ dońodów i zobowiązań do majątku odrębnego l mi{ątku objętego młiert*ą wspólrcścią
majątkoriĘ.
4. Oświadczenie o stanie majątkorynr dĄ/cży ńajątku w kriju i za granią.
5. ośłiadczenieo stanie majątkoryrrr obeimuje róuunieźfierżyfc!ńościiiidń-ężrn.
6. W częŚci A oświadczenia zaufarte są iŃorńacie jawne, w częściS zai informacje niejarłrre dotyczące adresu
zamieszkania skladającego orświaddenie oraz miejsca potożenia nieruńomośd.

r
(miejsce zatrudnlenia, śanowlsko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2077 r,
Poz. L875|, zgodnie z art."Zfih tej ustawy oświadczam, żeposiadam wchodzące w skład maĘeńskiej
wspólności majątkowej lub stanoWące mój majątek odrębny:

l:11illiliłiiięi"1;1gromadzglewwaluciepoIskiej:...:*ł,I.€,v..{ł.ffi
-środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

..........

./ft,a...

........,. na kwotę: .,...,.../ac4*-.

'\

28czcnłca2}17
ny,

r. zmieniającego

wóją za§Ępcy wóją

rozporą_

sekretarza eminy,
, ogoby zarząfuajrpej i członka orgmu znządzającego gminną osobą
prav/ną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta @l IJ. poz. 1298), które wesżo w
Ęde z dniem l lipca
2017 r.

_4_
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3. Gospodarstwo
,ospooarslwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..r'4L

Poz.2020

/

"
ś....r,dł{ł/
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ovw: ...,... ........,......, t. ;...,., " " ",a,{,ł, l< ",
tytuł prawny: .,..............,..
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku u
4.1nne nieruchomości:
rod

zaj

za bu d

l

powiezchnia: ..............,.,..
o wartości:

lj|'pori"a..

,

prawnYch lub Pzedsiębiorców,
udział w społkach handlowych z udziałem gminnych osób

*u'jl::1:::ll:-:.::,^ź:

llTł-i___

,,::::::::::::::::

udziały te stanowią pakiet więksry niżto% udziałów w społce:

podać liczbę i emitenta udziałów:

Ż'"g" tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
lV
7,

*

w wysoko !ci: ",

:*

ń-y:

Posiadamakcjewspołkachhandlowychzudziałemgminnychosóbprawnych

ffi:"}:*:::::

:]:::

lub przedsięblorców,

i

emitenta

akcje te stanowią pakiet większy niżLO%akcjiw społce: "" "",
w wysokości: """,/{ę,c/_"
ż i"go tytutu osiąBnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

nale
""",/t"t-,%",

_
2. posiadam akcje w innlcń spółkach handlowych

Źt"go avtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód

""""",
"",,"""""""

ę i emitenta akcji:

w wysokości: ,

akcji: '
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój maźonek, z wyiączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ,.roriąóu teritorialnego,
ith
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

zbyciuwdrodzeprzetargu-należypodaćopismieniaidatęnabycia,odkógó:.'.

M.

(nale'

l-;^J^|ność
-l
1. Pr^"^l-^
gospodarczą (nale
|l|rlsu B,O5POOarCZą

zedmiot działalności):

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysok ści:....
i"r

l:,

Vll.
W spólkach handlowych (nazwa, siedziba społki): ........."r^}r.

- jestem członkiem zanądu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od

kiedy): ..,......-....,,..../rśłŁ-...,

Vlll.
lnne dochody ósiągane z §ltułu zatrudnienia

ząęć, z podaniem
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Skłddniki mienia ruchomego o wartościpońryżej 10 OOO złoĘch (w prrypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):................
17.

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powpej 10

OOO

złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
z jakim zdazenJeń-, w;akiej wfsokóści): ......

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku

..............................t

7:

,ł

/rc

oaO-d

czĘŚĆ B

Niejawne w mYŚl art. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 201 8 r., poz. 994 z póżn. zm.|

s_tlalm Świadomy(a), iż na podstawie art 233 § 1 Kodeku kamego
za podanie

:tr:'.:.:::':!:..:i:
nieprawdy lub zatajenie prawdy

grozi kara pozbawienia wolności.

2ł. Fa, /o/s,

0*ln1

