
Dziennik Ustaw -3- Poz. 2020

WZOR

DCzENIE MA'ATKOWE

Z^l+.zniki daft4r,tz+furnia Prezesa Rady Minis1I6w
z dnia 26 tutego 2003 r.

gminy .r' / n

. {9..a- /t ......., a"i, ./2. 2..Z /-(,.
(miejscowoii)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiEzana,iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. .,eieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wrlisat,,nie dotvczv",

3. osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana iest okregli6 przynaleinoSd poszczeg6lnych skladnik6w
majatkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiatku odrQbnego i majatku objQtego maliefiskq wsp6lnoSciq

majqtkowq.
4. Ogwiadczenle o stanie maiatkowyrn dotyEzy maiqtku w kraju i za granica.

5. Ogwiadczenie o stanie maretkowym obeimuje r6wniei wierzytelno6ci pieniQine.

5. W czqSd A ogwiadc2enia zawarte sq informacje iawne, w eqlci B za6 inlormacje niejawne dotyczece adresu

zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomogci.

czEsa a
Ja, niiej podp

urodzo a

...........,9...

po zapoznanl
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mat2edskiej
wsp6lnosci majEtkowej lub stanowiqce m6j majQtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- 6rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej:
a)l-

:

- papiery warto6ciowe ;;!-- d/;f;:|:

Z,e zmianq wprowadzon4 przez S I ph I rozporz4dzeniaPteze* Rady Ministr6w z dnia 28 czet\\ca2017 r. zfiieniajEceSo rozporz4-

&enic w sprawie okreSlcnia wzorow formularzy oSwiadczeri ma.j4tlowych radncgo gniny, w6jt4 zastgpcy w6jl4 sekretarza gmily,
skarbnika gminy, kieromika jednostki organizacyjnej gfliny, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz4dzajqcego gminnq osobq
prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje alministracyjne w imieoiu w6jta (Dz. U. poz 1298), kt6re weszlo w iycie z dniem I lipca
201'l t.

Zalqcznik nr 1r)

z pnepisami ustawy z marca 1990 r. o samonEdzie gminnym (Oz. U. z 20!7 r.

- (rodki

o,
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4. lnne nieruchomoic
powiezchnia: ...... lp.2 .k...........

.,fiazJa&ttzz?.
;{.....(2.P.22-...

..-{.Ha. ?2.=-.
o warto6

tytul prawny %:;.2;::::: 
:::-

t.

1. Posiadam udziafy w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

:-:]::I::::::,|:i':,:::..1},I:|i::iry?}::::::::::::*..
.,,,,,...'..'...-.,.........,,(.. / .--

:"' 
,' 

:: ::::::: : i :: :: :.' 7i:"..:' :x. x:."
al6w

Ztegoq ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglyrp
..,,,',..,,.,.., -, ^,,,,,47/:,,6

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowyc! - n

.........rkZ{...

Z tego tytulu osiEgnElem( qlam ) w roku ubieglym doch
......,,,,'..,,,....,.., aaz. 2....,

bq iemitenta udzial6w

prawnych lub przedsigbiorc6w,
liczbq i emitenta akcji:

6dw

lv.
1. Posiadam

w h6rych
akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b

uczestnicza takie osoby -. n

-""'/'/t!'6"""

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sgolce:
.y'.<.(..

Ztego q utu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doph6d

-.......{4.6.
2. Posiadam akcje w innych sp6.tkach handlowych - rple2y pod

./n6.
em

mZ tego tytulu osiqgnqtem(qla ) w roku ubiegtym doclyid w wyqd<ojci: .,......
. ... .... .62k.....fla/272.7

//
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Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia pzynaleinego do jego majatku odrebnego)

odSkarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy pdp op nabycia, od kogo: ........

..62..6

Prowadzq dzialalno66 gospodarczE (naleiy podat formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci): ....

- osobiScie *1: :
- wsp6lnie z innymi osobami

z tego q ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici:
2. Zanqdzam dzlalalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnoica

(naleiy poda6 forme prawnQ i przedmiot dzialalnoici): ..................

......k4.r:...

VI

1.

- osobi6cie.....,.................

- wsp6lnie z innymi osobami ....

z tego Mulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

v .

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ......k/:2..

-jestem cztonkiem zarzEdu (od kiedy): ......

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): {.{LE.,

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne.j (od kiedy): ,,....../'..1/..d/?..

z tego tytulu osiaSnalem(qlamI w roku ubiegvm doch6d w wysokoSci:

v t.

lnne dochody osiqgane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqq z podaniem

kwot
i':iYf::p-fP.2
**"'.::.:'.*./:f'.:.

Ji/:
tvtulu: ........uilie
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tx.
skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 ooo ztotych (w przypadku pojazd6w mechanlczn ych
nale2y podai ma

'.... ;. ?.€j2 ... 

"" "...

x.
ZobowiA
warunki,

zania pieniQine o wartoici powyiej 10 0m dotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko5ci): .,,...

672.C.........
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czEse B

Informacja niejawna

(Arl. 24 j usl. 6 uslaw! z dnia 8 morcd 1990 r, o samorzqdzie gminnym)

Powyisze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

/ZlLd
(miejs.o'ro6t, data) (podpis)


