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Załapzniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z daa26 lutego 2003 r,
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1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeliposzczególnerubrykinieznajdująwkonkretnymprzypadkuzastośowania;

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okieślićprzynależność
w
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4. ośńadczenie o stźnie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświa dczeni e o stan ie ma jątkowym ob ejm uj e równ ież'ilvi erzytel ń;ś ci

ljić-ńiĘżńe.

6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są infórńacje jawne, w częściB zai informacle
niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadcienie oraz miejsca paożenia nieruchomości.
czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a)

urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, §tanowisko lub funkcja)

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. zżO17 r,
Poz, 1,875|, zgodnie z ari. ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
l.

Zasoby pieniężne:
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- środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej;
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28

czewca 2017

r. zrnieniającego fozporząza§tępcy wójĘ seketarza gnrily,
łonka organu zwządzzjącego gminną osobą
298), które weszło w zycie z dniem I lipca

ny,

wóją

1?)

_4-

Dzięnruk ustaw

tytut prawny :,,........
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Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - naleźy podać liczbę i emitenta udziałów;

(/

udziały te stanowią pakiet większy niżIO%udziałów w spółce: ,,......,.,ł]ał, ,

2. Posiadam udziały w innych

h handlowych

-

rałĄ. l:ę

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

lV.
1.

Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem 8minnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniqzą takie osoby
należy podać liczbę i ernitenta akcji:

..,,.,.,,.,.'.,..(.l|ć,...,.d,4łł,14,:.w
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akcje te stanowią pakiet większy niżlO%akcjiw spółce; ,,.,.,..,..,.,,ffi,
Z

,.,

*łę,łę.

tego tytułu osiągnąłenr(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r,vysokości: ,,,..,..,ńt,,,,,.aĄ,

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

-

należy podac liczbę i emitenta akĄi:

Ztego tr/cułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:,,./.?1Ł.,..
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NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

od

ich

związków, komunaInejosoby prawnej Iub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podac opis rnienia idatę nabycia, od kogo:
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1. Prowadzę

prawną
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- osobiście
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tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); .,,.,.,.,,.,,..n,łk

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

,.,,,Mfu:rreą

..,....,,,.r-|,Y,

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: ..,,.,.,,...,n1€,,,,,
Z

tego tytuiu osiągnąłem(ęłam}wroku ubiegĘm dochód w wysokościl ,.,,,.,W€

Vlll.
lnne dochody osiągane z ĘĄułu zatrudnienia_l_ub innej dlałalnoici zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......,,..,fi,ę..,,..,.ffi,}V.

W

Dziennik ustaw

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OO0 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji|: ,..,,,.,/)IP,...dOą,r.rq

x.
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych; w tym zaciągnięte kredyty i pozyczki
oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim ,dazenióń, w;akiej wysokości);
,..,,,
-.......+.......,.r..

-

Dziennikustaw

czĘŚc
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B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8
marca 199O r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. lJ. z 2018 r., poz. 994 z póżn.
zm.)

powyższe oświadczenie

składam świadomy(a), iż na podstawie
art.- 233
- § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia *otno<J
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