
Dzicnnik IJstaw

Zal4cmiki do roqxrrz4dunia Prezesa Rady Ministr6w
z dnia 26 ldego 2003 r.

7-rrlqcznik nr lr)

lmicjs.owD64

Urva8a:
1. Osoba skladaj4ca o(wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdA starannego I zupetnego wypelnienia

kaidel z rukyk.
2. Jeiell posrcueg6lne rubryki nie znajdu.ia w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wtasad ,,nie dotvczv".
3. osoba tkladalQca o6wiadczenie obowiQzana jest okreSli( przynaleinoii poszczeg6lnych sKadnik6w

malqtkowych, dodrod6w i zobowiqzai do maiqtku odrqbnego i majEtku obretego matiefiskE wsp6lnogciq
mai4tkowe.

4, O{wladc:enle o stanie majQtkowym dotyczy majqd(u w kraju I za granica.
5. Ogwiadczenie o stanie majqtkowym obeimule rowniei wierzytelnojci pienieine.
6. W cregd A o6wladczenia zawarte sq infotmacie iawne, w czq6ci B za4 lnformacie nie,iawne dotyczAce adresu

zamieszkania skladajacego oiwiadczenie oraz mieisca poloienia nierudromojci.
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a 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Oz. U. z 20].7 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej
wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
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7-e zmianq rvprowadzonq przez I I pkl I rozporz4dzenia Prezegl llady Minislr6w z dnin 28 cTerwca 20 ] 7 r zntieniajqcego ro4xrrz4-
dzenic w sPmwic okre6lcda w7-orow tbnnular2y olwiadczeir mai4tlioulch radncgo gminy. w6jta, zastlpcy lr6jra, sekJelarza gminy,
skarblika grniny, lierowtika iednrxlki organiz-acyjnej gminy, osoby z,av4)aj4cej icrlonloorga u TapqdzajL,r,cego gminn4 osob4
prawnq ora:z osoby wydajqccj deoyzje adnrjnistracyjne w imieniu wojtn (l)2. ll. poz, 1298). kklrc wcszlo w y'-ycic z dniom I lipca
2017 t.
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1.. Posiadam udzia'ly w spo'lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestniczA takle osoby - naleiy poflai liczbq i a udzial6w:
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ztego q^ulu osiagnqlem(qlam)w roku ubieglvm doch6d **tono"t.t..:..:..*.'.'.:.:.e''{_:.':.2.......':.....

2. Posiadam udziav w innych spotkach hpndlowych podai lic2bq iemitenta udzi

Z tego t\dulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubi

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

w kt6rych uczestniczE takie osoby nale2y liczbq i emitenta akc.li:
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2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - paleiy emitenta akcji
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch

ll.

q ul prawny;

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajzabudowy:
q ul prawny:

4. lnne nieruchomofti:
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Dzicnnik Ustaw

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majQtku odrqbneSo)

od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowei osoby prawnej, jednostek samorzEdu teMorialnego, ich

zwiqzkoru, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis mienia i d a, od kogo:
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Z tego t)/tulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci
2. Zanqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub .jestem pnedstawicielem pelnomocniki

(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci
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lnne dochody osiqgane z q ulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowe.i lub zajqc, z podaniem
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Dziennik IJstaw Poz. 2020

Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powy2ej 10 000 ztotycb (w prrypadku pojazd6w mechanicznych
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x.
Zobowiqzania pieniqine o wartosci powyrej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec 

!ogo, w zwtEz z im zdazeniem, w.lakiej wysokoSci): ......
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Informacja niejawna

(Arl, 24 j ust. 6 ustowy z dnio I marco 1990 n o sumorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 I 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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