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radnego gminy
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obowiąana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
każdej z rubryk

nie znaldują w konkretnym przypadku żastosowania, należy wpisać

składającego Ńwiadczenie oraz miejsca położenia nleruchomości.
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;a oświadczenie obouriązana jest określió przynależność poszczególnych składników
dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską

majątkową.
o stanie majątkowym dotycry maiątku W kraju i za granicą.
o'stanie maiatkowym obcimuie ]óWnież wierzytelnŃci pielenie o'stanie majątkowym obcjmuje ]óWnież WierzytelnŃci pieniężne,

A oświadczenia 
'awańe 

§ą info.macje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

(ńiejsc€ żatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

liu się z PrzePisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie 8minnym (Dz. U. z ż0!7 .. póz.

nie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

lub stąnowiące mój majątek odrębny:

zgromadzone w walucie obcej:

Wprowadzonąprzez§lpktlrozponądzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28.zerwca2017r.
rozpoźądzenie W sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego

zastępcy Wójta, sekretaźa gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacYjnej 8miny,
i członka organu zarżądzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydaiącei decyzje

w imięniu wójtą (Dz. U. poz. 1298), które weszło w źycię z daięm l lipca 2017 T.

w walucie polskiej:
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na kwotę:



udział w spólkach handlowych z udzialem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
ucuestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta udzialów:

te stanowią pakiet więkzy niż 10% udzialóW w spółce:

lu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

m udZialy W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałóW:

osiągnąłem(ęłam) y roku ubiegłym dochód

akcje w:społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub prżedsiębiorców,
uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

pakiet Więkzy niż 10% akcjiw spółce: .....,.,.

osiągnąłem(ęlam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,.......

akcje w innych spókach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

'l

m} (nabfl mój m]ałżonel9 z wyłączeniem mienia przynależnego do je8o majątku odrębnego}
państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

ej osoby prawnej lub żWiązku metropolitalne8o następujące mienią które podlegało zbyciu
przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..............,,.......,........
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ęłam} w roku ubiegłym dochód w

m2, o Wańości:
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działakraść gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .....,.....,....,.,...

z innymi osobami ...,........

osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegĘm pnychód i dochód w wysokości:

dzialalnością gospodarczą lub jestem pnedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

ż innymi osobami .

osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

handlowych (nazwa, siedziba spdki):

zanądu (od kiedy): ...............,,.,...,...............,.;.........i..:

komisji rewiryjnej (od kiedy):-.,....,..,...

osi€ane z t]/tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

z każdego tytułu:

na

mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

ii pieniężne o Wańości powyżej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

na jakich zostafu udziólone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości}:
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oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1 Kodeksu
lUb zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.


