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

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania;hElcźv-wpi5at7lEtĘlygy:.
3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzizególnyń
składników
majątkourYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską
wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie o stanie ńajątkowym dotyczy maj
icą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ró
pieńiĘżńe.
6. W części A oświadczenia zawarte są inforńacje
i informacle niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.
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Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gnninnym (Dz. L), z2017

r,

Poz..1875), zgodnie z art"24h tej ustawy oświadczam, zeposiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pieniężne:

:Sr9ą111,pi9li4.n. .grorudzone w walucie polskiej;
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28 czerwca 2017 r, anieniającego rozporzą_
ny, wójĘ zastępęy wóją seketarza grrriny,
łonka organu zuządzającego 6,minną osobą
298), które weszło w zycie z dniem 1 lipca
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większ
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Ztegotytułu osiągnąiem(ęłam) w roku ubiegtym dochód * *yrot oS.i, ,....N,i..E-:.
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w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

których uczestniczą takie osoby

należy podać liczbę i

emitenta

akcji:
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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V.
NabYłem(am) (nabYł mÓJ maiżonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego
majątku odrębnego)
odSkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek ,.moriąóu terytorialnego,
ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podIegało

zbyciuwdrodzeprzetargu-należypodacopismieniaidatęnabycia,odkógo:..'',
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1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (nalezy podać formę prawną i przedmiot
działalności); [\t

- wspólnie

z

z innymi osobami
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jestem przedstawicielem pełnomocnikiern takiej
działalności):

z innymi osobami

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochód wwysokości: ...

Vll.
współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki); ..,........l\L.t,F-.-..D P..L--Y-ę*Y

- jestem członkiem zarządu (od kiedy);

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

,...,,..,

z tego tytuiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

ltr_,tE_,,0aIyfry

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w związku
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jakim zdarz en-ień, w jakiój wysokoŚci):
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czĘŚĆ B

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

z dnia 8

marca

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,

