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Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
j JO/ z dnia 26 lutego 2003r.Wpłynęło ina „dO.Ol,A040//

Załącznik nr 1?)

WZÓR

-
duŃ-ŁÓW

Ź
dnia 50,04MOD i.

(miejscowośćUwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnieniakażdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubrykinie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać„nie dotyczy".3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. 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.

wn

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

(miejscee stanowisko lub funkcja)po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
— środkipieniężne FEromac zone Wywalucie polskiej: ........................ ŻEE 5 2 DODADNZłA 27 :

* Ee 7 2WN

2) Ze zmianą wprowadzoną przez $ 1 pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporzą-dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,
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tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne: ,

rodzaj gospodarstwa: .....eecZ ata wia wa own is , powierzchnia: .......e „AkZAreRYZZZaAs ZP,ZETrodzaj zabudowy: ......-eryytłtett.oreoasreeeaztytuł prawny: ............-'- AKA
Ke.

AD ry JĘadaeaa aaa a aaa awe awa aaa oe anawa anawa aan aan

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: ,

Ż 56 mt dlon Z dole

Ii.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

swyepZEudziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ............MLCAO taaa
narownonrenae4oeanna,o7]

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......AE ALC r
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochódwwysokości: ..........-eeeevserevsreserennnenreneeeenreewenenewewnCJE„A STUĄ JANnnaIV.
1. 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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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ichzwiązków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegałozbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..........eveseoreeeeseroeerereszzennnnz nne

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ........ ie ree we peeee wawieSSN2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Poeta areo aa zee da ae eee Paa ak are era P ee Eee Saw aaaEe EE eh Ee rena rece eneaSEE iwra RES E SEE JIE PPPEEKALL.NL SSA KEN warzne aware SKEWA Lec— BSO DIŚCIE.rerzsssa EEEEwrooRCAeeepoeue wen zn Ś. wypyteenon ae eee powa sa ewa SYN ak awe Cee Ea eee aaa asie eneaSEEonaeESRkkAELAY

VII.

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlub zajęć, z podaniemkwpt ki hzkażdego tytułu: ..........cereseeoeoeeeeseereeeoor eocenie SZJ AREST
ap

o oraw or URSYNwp ys We.aeJEOUJE ai zy ŻE GZ
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IX.

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

należy podać markę, model i rok produkcji): ..............e..---e.reeesnneeernnerennnneceneeeernneenererwneeeannneenteeennneeenneewwnnana

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredytyi pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

4.0.1010. liceaMpioLe
(miejscowość, data) (podpis)


