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Z^Wzntki do to4ror4dzenia Prezesa Rady Mini{r6w
z dlia 26lulego 2003 r.

Zalqcztik nr 12)

WZOR

OWE

(miejs.owosa)

Uwaga
1, osoba skladajeca oJwiadeenie obowiazana jest do zgodnego z prawda starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad ,,nie dotvczv".
3. Osoba skladajEca o5wiadczenie obowiqzana iest okre5li6 przynaleinoSt poszczeg6lnych skladnik6w

maiatkowych, dochod6w i zobowiazaf do malqtku odrqbnego i majqtku objQtego malieiska wsp6lno{ciq
maiatkowq.

4. Oawiadczenie o stanie majatkowym dotycry maiqtku w kraju iza granicE.

5. OSwiadczenie o stanie majatkourym obelmuje r6wniei wiezytelnoici pieniqine.
6. w cregci A o6wiadczenia zawane sQ informacje iawne, w czeici B zal informacie nieiarrvne dotyczAce adresu

zamieszkania skladaiecego oiwiadEenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.
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{mi€jsce 2atrudnienia, stanowi5ko lub f unkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Oz. U. z 2011 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o3wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej
wsp6lno6ci ma.iQtkowej lub stanowiQce m6j majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej 6{ ly2.tf..c.tl.

/
- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ........O../.e.

- papiery warto5ciowe

Z-e zmian4 wprowadzonq przez $ | pkt I rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 28 czerwca 2017 r. anienraj4cego rozporzq-
dzcnie w sprawie okrcSlcnia wzorow formularzy oSwiadczcri majq&owych radnego gminy, w6jt4 zastgpcy w6jt4 sckretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zanqdzajqcel i czlonka organu zarz4dzajqcego gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej declzje alrninistracljne w imieriu woja @2. U. poz. 1298), kt6re weszlo w iycie z dniem I lipca
2017 r.
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na kwotq:
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.

tytul prawny:

I[.
1. Posiadam udzia'ly w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:

/.2/..?-

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w koici: ..

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:

z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym
aik

doch6d w wysokoSci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w h6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta akcji;

Z tego tytulu osiEgnQlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji: ..

;,.s"dil;;;;i;i;;
(.nt.e...

m) w roku ubieglym och wysokoici

akc.je te stanowiA pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce:
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v.
Nabylem(am) (nafu't m6j malionek, z wylqczeniem mienia pzynaleinego do jego majqtku odrebnego)

od Skarbu Padstwa, innej paristwowej osoby prawnei, jednostek samorzQdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: ................ ....

at.€.

vt.
1. Prowadze dzialalnogi gospodarczA (naleiy podai formq prawne i przedmiot dzialalno6ci):

:;,;;ffi -l-...............................i:,i.e.,A;.l !/.ci"q -
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- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego q ulu osiagnElem(qlam) w roku ubieg'lym przych6d i doch6d w wysokosci

2. Zaruqdzam dzialalnoicia gospodarczq lub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podai forme prawnE i przedmiot dzialalnoici): ......,...........,................

- osobiicie.....,..

- wsp6lnie z innymi osobami

v .

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) . o- t e... do.*7 c a 
7......

c{a4;
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8 ; b. a. i i; t.!i. /:i.. .. ..t &,. !3.:E c;........ :.
A. t. e./.a!...........................O-..8..f../..,.....1.

-jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........Q.t.P....dplii;/
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......fu.e.. C. Far

i ; ;;;; ;;sry; ;;; il ; ;;; k;;;; .'.|..).......'d:.A........c{Q.li.A / .. .Z tego tldu lu osiEgnElem(q'lam

v t.

lnne dochody osiagane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kaidego q ulu: .............

z tego qndu osiEgnqtem(q'lam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko(ci:
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w prrypadku poj
nalezy podai markq, model i rok produkcji):

azd6w mechanicznych

J..

x.
zobowiEzania pienieine o wano6ci powyiej 10 0m zlotych, w tym zaciegniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z.iakim zdazeniem, w jakiej wysokoSci): ....,.

nz& da/F_d. I
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Ar(( a

I

Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 uslaw! z dnio 8 marcs 1990 r, o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oswiadczenie skladam lwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

h0 futne,
(miejs.o,r,oJc, data) {podpis)


