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aiqci oiwiaAczenie obowiQzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2.' Je2eli poszczeg6lne rubryfi nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac
,,nie dotyczy",
1. Osot6a skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre6li6 pzynale2noS6 poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odr?bnego i majqtku objetego
mat efskq wsp6lno5cie majqtkow4.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majetku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maietkowym obejmuje r6wniei wiezytelno6ci pienieine.
6. W czQ6ci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczqc'e adresu zamieszkania skladajAcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia nieruchomo6ci'

Ja, nizej podpisany(a), ......
(imiona inazwisko orsz nazwisko rodowe)
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urodzony(a)

/

i/-zr*./<,:,,:

4,?..ro./-/.1,1:

{mi€jsc! zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875\, zgodnie z att. 24h tq ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej
wsp6lnoSci majatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrebny:

Zasoby pienigzne:
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Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ...............
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I Ze zmiana wprowadzona przez S 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 @enwca 2017 r.
zmieniajacego rozpozqdzenie w sprawie okreslenia wzor6w formulazy oswiadczerl majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastepcy w6jta, sekretaza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zatzadzaj4@) i czlonka otgam) zatzedz4e@go gminnq osobq prawna oraz osoby wydajqcej decyzje
administrac{ne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w 2ycie z dniem
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lipca 2017

r.

2. Mieszkanie o powiezchni:
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m2 , o wartosci:

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqlem(

nieruchomo6ci: /
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,

w kt6ry,ch uczertyozq takie osoby
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naleZy poda6 liczbe i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niZ 10% udzialow w spolce: ....
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2. Posiadaryuqzialy w innych spolkach handlowych
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nalezy podad liczbe i emitenta udzialow:

Z tego tytutu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

'1.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
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2. Posiadam akcie w innvch sD6lkach handlowych
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nale2y poda6 liczbe iemitenta akcji:
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pzynaleznego do jego majqtku odrebnego) od Skarbu
Nabylem(am) (nabyl m6J maEonek, z wylAczeniem mienia
ich zwiqzk6w' komunalnei osobY
Pafstwa, innej paistwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdu terytorialnego'
w drodze pzetargu nalezy podae
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie. kt6re ptdysalo zbyciu

-

opis mienia i date nabvcia, od

kogo: ../1a""' /gU/'
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(nalezy podaC forme prawnq

1.

Z

iego tytutu osiAgnqlem(9lam) w roku ubieglym pzych6d

i

pzedmiot dzialalnosci):

doch6d

w

wysoko5dut

2. Zatzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pFe/slawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci (nale2y
forme prawnq ipzedmiot dziatalno6ci): ..
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r.z.;:
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wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .. .
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sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp ki'): ........../.L<-
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nadzorczei (od kiedy): ..........:71r...
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tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowe.i lub zaje6,

z

podaniem

lx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 oo0 zlotych (w pzypadku pojazd6w
mechanicznych natezy podac

zobowiqzania pienie2ne o wartosci powy2ej 1o ooo zto tych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yo.ki otaz
warunki na jakich zostgv udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakiry zdazeniem, w jakiej wysokosci): ......
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Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci
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