
2Q0t. lolhWpłynęło dnia,...2:7 trese
podniezzeza

Przewody
aę

= Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady MinistrówY
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Załącznik nr 1?+ bukzcz Pietfzak
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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy

AŚrzlale. Male „Adnia „ZO LIŚ.. M8r,ideUwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdejz rubryk.
2. leżeli poszczególne rubrykinie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,dochodówi zabowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),
ź
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po zapoznaniu się z przepisami ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny;
Ł

Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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Ze zmianą wprowadzoną przez 51 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnegogminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzjeadministracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.I.
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1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodzeprzetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: OOAAAZsap oda a0 ssa ws6 sad sko óś pos wk pis aa sepsa ana wczano s CET KŻ ine opon śsogż 3 4x ś Aaa zaa js Zooji erp aaa ewa AkT
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. iDwpisJei oe ŻOR. 1H
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