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skladaj4ca o6wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae
,,nie dotyczy".
S. Osoba skladajqca gswiadczenie obowiezana jest okre6li6 przynale2no56 poszczeg6lnych
skfadnik6w mai4tkowych, dochod6w i zobowiqlza'i. do majqtku odrqbnego i maj4tku objetego
mafief ska wsp6lnosciq majatkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkowyrn dotyczy maj4tku w kraiu i 2a granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelno6ci pieniezne.
6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z aft. 24h lel ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w skbd mal2efskiej
wsp6lnogci majqtkowej lub stanowiqce m6j majAtek odrebny:
t.

Zasoby
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pieniezne:

6rodi<i pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
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1) 7-e zmianq wprowadzonq przez S 1 pkt I rozpozqdzenia Prezesa Rady i/inistr6w z dnia 28 cze|uca 2017 t.
zmieniajqcego rozpotzqdzenie w sprawie ol(feslenia wzordw fomularzy oswiadczei majqtkowych radnego
gminy, w6jla, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skabnika gminy, J<ierownika jednostki organiacrinej gmrny,
osoby zarzqdzajqcej i czlonl(a organu zazedzajecego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajecel decyzje
adminislracyjrre w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re wesz+o w lyaie z dnieff' 1 |pca 2017 t.
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbe I emitenta udzial6w:
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udzialy te stanowiq pakiet wiQkszy niz 1O% udzial6w w spot
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z teso tytulu osiqsnqtem(e+am) w roku ubieslym dochod w wysokosci:
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
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nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

1. Posiadam akcje w spdlkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestnicze takie osoby

-

nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji:
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2. Posiada m akcje w innych spolkach handrowych
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od Skarbu
Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majEtku odrebnego)
paristwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriainego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu

opis mienia
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date nabycia, od kogo:
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gospodarczq (nalezy poda6 forme prawnq
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przedmiot dzialalnosci):
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2. zazTdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac
forme prawnq i pzedmiot dziaratnosci) , .....L1.(.... .4.?.f-1..Q|.1...... ...............
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sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spotxi!:
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-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

......

il:, '"::,:-",il:i:n""'T""'*"i"'[1 ,;?l:''i;:i/iiP;2:;rtr'trfr"L:-y:-,ryTi;Li::'frt"]iVil'f u+
.a...l.yr,.rt..t..tt.i.a-".u.ttx.r-l.a!./t'p.:/4ln.4klQ .7.4.11.".'4..u'h,'...?.ht,.n/1r.:....
b-4.5.?^oo..,5Q /-t,/ .., t/lT!4.1.'-2Lt-L.€,/11r, //.a/f,1:ur ?tt11t.f1l:t
,.j;;:Q:'-;
i
i k: i-i r: ti !, u! 5 2, p';, D VI

;

l

tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1o ooo zlotych (w przypadku
po1azd6w mechanicznych nalezy podac
markg, model irok produkcji): .........

X.

Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powyzej .l O O0O zlo tych, w tym zaciegniete
kredyty i pozyczki otaz
warunki' na jakich zostary udzierone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdazeniem, jakiei
w
wysokosci)i ......
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Powy2sze oswiadczenie sk+adam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 S 1 Kodeksu kamego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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