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Dziennlk ustaw

Paz.2020
ZĄczniki

do ro4;oządzenia Prezesa Rady Minishów

z dnia 26 lutego 2003 r.
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Uwaga;

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z ruhyk.

2, JeŻeli PoszczegóIne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowenia;h€l-eż!]@i§aćfr!-e
dQ!!1ty_.
3, osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależność'poszczególnyĆ-h
składników
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
..ii",łrtą wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stżnie majątkow|m dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzFelnóści pić'njężńą
6, WczęŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforrrłacje jawne, w części B zai informacle niejawne
dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadcźenieoraz miejsca polożenia nieruchomoścj.
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Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U,z2017

z

Poz, 1875), zgodnie

art, 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodiące
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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28 czeovca2017 r. ar,ieniające1o rozpofzĄny, wójĘ żastępcy wójĘ sekretarza gmily,
łonka organu zarządzająłego g,minną osobą
298), hóre weszło w zycie z dniem I lipca
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DzienrLik Ustaw

Poz. ż020

lll.
1, Posiadam udziały wspołkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów: i

L.r' !,'
udziały te stanowią pakiet większy niż 7o%udziałów w spółce:
Z

2.

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,,tft.l,*=..C.ł.fue.ą

Posiad
Z

innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.nl.S-..,aŁł.fuCg..

akcje w spółkach handlowych
ucZestniczą

takie

z

udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

należy podać

osoby

akcje te stanowią pakiet większy niżIO%akcjiw spółce:
Z

liczbę i emitenta

,.kJ,ć..,d0tg.€-żg

,

akcji:

,

tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; ,fitŁ,6/.O,W.e,/j.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

Z

..nJ,e,.d:ł,UCł§

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

Ę.l€-,dQ,b-U

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .t{ltć,.de..l9t§,?3t

Dzięnnikustaw

Poz.2020

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku
odrębnego}

od Skarbu Państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek i.roriąou terftorialnego,

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie,
które podlegało
targu - nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogÓ:-.... ...... ........ .....

zbyciu

mę prawn
.,tC.t*e..,
-

l

-wspólniezinnymiosobami.,,n.Ę-,
Z
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ćZ{ł..,.,.,..,.,..,

-j

tego !Ąuiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: .nJć.t!.a.U.ę.łJ,

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......ń).ć,,.tłab*y

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .,ł1.1.C-.,d.łt./,Lz!1,......,,,.,
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Dziennikustaw
lX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
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x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki,,n zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenióń, w jJkió| wlsokości): ...,,,

Dziennik ustaw

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust.
1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 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,

