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Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą staranneBo i zupelnego urypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;h,alćźtĘiśet-fi-edo!yqy_.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreś|ićprzynaleźnośćposzczególnych skladników
majątkoulych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzytelńości pieńiężńe. -

6. W części A oświadczenia zawańe są inforńacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r,
poz. 1875), zgodnie z ar1, 24h tój ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące rnój majątek odrębny:
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- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej;
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7* zmianąwprowadzoną pzez § l ph'I rczporądzenlaPrezesa Rady Minisn,ów z dnia 28 czerwc a201'7 r. zrnieniającego lo4olządzenie w sprawie okeśleniawzorów formularzy oświadczęńmajątkowych radnego gminy, wójĘ zastępcy wóją seketarza gminy,
skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzaj1cej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzle adrninistracyjne w imieniu wójta @z. U. poz. 1298), które weszło w zycie z dniem l lipca
2017 r.
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].. posiadam udziały

w społkach handlovrlych z udziałem Bminnych osób prawnych lub Pzedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osob! - należy podać liczbę i emitenta udziatów:
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]., Posiadam akcje w spółkach handlowych

w których

uczestniczą

..
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z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

takie osoby

należy podać

liczbę i

emitenta

akcji:
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia pzynależnąo do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terrtorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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tego tytułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ,.,Ł?,ę,.,,...*eą,żV...,.,,,.,..,...
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Inne dochody ósiągane z !Ąułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
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lx.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej ]_0 O0O złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): .,,....,.,,..,,.
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Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdanenióm-, w jJkiej wysokoŚci): ...,.,
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czĘŚcB
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

ł.

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art. 233 1
Kodeksu karnego za podanie
§

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

(miejscorłiość,data)

..

