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Dziennrk ustaw

Poz. ż020
Załączniki do rozpoządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dr:la26 lutego 2003 r

Zalącznik nr

1:)

WZoR

ośwnocŻrNlE MA,ĄTKowE

{miejscowość)

Uwaga;

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą stalannego i zupelnego
wypełnienia
każdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosbwańia; ńelcżr/-rłpisEt-frlfQlgy].

3, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczegótnych skladników
majątkotłYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytćlńości pie'ńiĘżńć.

5. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania skladającego oświaddenie oraz miejsca pofożenia nieruchomości.

po zapoznaniu się z przepisami

,"jffiTTlTjlil:;T"r!TS|:l§'il""udzie

gminnym (Dz. u. z2017 r,
ustawy oświadczam, zeposiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Poz. 1875|, zgodnie

z art.24h tej
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28 czenłca ż017 r. mlieniającego rozporząny, wójĘ ua§tępcy wóją seketarza gmiay,
łonka organu zanądzzjącego g,minną osobą
298), które weszło w zycie z dniem 1 lipca
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lll.
].. Posiadam udziały w społkach handlowych

z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

lV.

1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

akcje te stanowią pakiet

większy iżl;O%akcjiw spółce: ,,.,,,...,.,":.:,.ę,,,., ,ę,?.7.

Zlegotytułu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochód w wysokości:.,.,,,ni..ę...
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1. prowadzę działalnośćgospodarczą

Poz.żOż0

(

rzedmiot działalności):

- osobiście

Ztego Ęltutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości:

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:
Vlll.
lnne dochody osiągane z ĘĄułu zatrudnienia.lub
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

działal ności
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lX.
10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

x,
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

Dżennik ustaw

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. |J. z 2O1 8 r., poz. 994 z późn. zm.|

powyższe oświadczenie
składam świadomy(a), iź na podstawie
art.
- 233
- § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
*o|no<.i.

