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. Op, lO10 , „. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady MinistrówWpły nęło dnia,b. poleca owe skore
z dnia 26 lutego 2003r.

podpisore„sz= Załącznik nr 17

WZÓR

(pok - Dobryn
, dniaWo.%. r.

(miejscowbść)
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

mincha,..... hasła...Dełeuka... (HP syPAG(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

M...M.MInezczony ePEPEsdjog"KayeoNEUO"Zeluataw,Bęolanimob zipRARiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

Ze zmianą wprowadzoną przez $ ] pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 28 czerwca 2017r. zmieniającego rozporzą-dzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy,wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło wżycie z dniem I lipca
2017 r.
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I. ol1. Dom o powierzchni: W...097........estytuł prawny: .......seeeoeerenoeooonopoguonenos fer see tennaeneaa noowe ne seetennnee nan reenaawe aso re aren aa aer ane ennannre wana na rze nnannannnennene

2. Mieszkanie o powierzchni: Meglet... m”, o wartości: .........e.cvonenoneneneceresseenone nono wasa naa nreeee eee rara nna anene

Ty DTAWNE: ...izawsresonszzecwmesnyywewewerae crneanen SARRSPETESZEEESKRIE erem nocna BARY SSE SRC Herne ranna RNA

3. Gospodarstwo rolne: .rodzaj gospodarstwa: „Au ddl:
ero wek PRESS KE SCG „powierzchnia: .............-er-eesonesoranesenznenenewe

OrWATOŚCIE zecresnnwecewreee EEEE EKIKYCY "eee ronena nnn KORSAK ERET ECK rena wee EOE RE SEO ESS EEE NSF"
rodzaj zabudowy: ..........veeeererenseenerannenanoszeoereenoeoaeeeoaweonawn awa anrere nooo awe ra neon sora a een ra ee eee na nee aan z en rrn nna atenn
tytuł praWNY: se..nesosnoeeronooranawootoweoznsaoa e eorenoorornusworadwoha zaa seen eH aero ew are r ero e dane aranz tower ror onar anna YOU Nawara re naraz
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...........eeneseeesreseenreneee

4. Inne nieruchomości: , ń ,

powierzchnia: ................. ML... KOT.e eres onea owane wonna EE NSE EEN KŁ Ry ee ewwenonaram repo ARR IREK ENER BEKN

eee ehe r HE ES ae eS e EE ow HPC HE Seer SŁ Ya OP a CP SD EE CEO SONDY O Owy a a OPAD EPO PY Er AE ORO OAPŁ OPO PY Sa ara PO a PYT EN Ea ror rare e rear ranna rne nnn r nna nr wnnznn nnn

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

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów W Spółce: .........eeeeeoroneaeeeonow een ereen earn wawa wana asenaneene noe

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........eeeerenesrorzesroennsennaeonnnnnannree ee

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ................

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

wktórych uczestniczą takie osoby  - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......eeneeessoeneeenewenoneonneaweonoensen ren eeneene

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ................ereee-eeeeve
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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, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ....................eeeeerzeeeroneeeoeoroweee

Z tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: ...................ceneeoeererece
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): .................vsesosssonosonronasossow now see ssa obeasawessewecesa on esesacarowce

SWISS EN WINE SIS SSS JEGO SWE OGN SWRTESG UW EWS W DE WERON STOS krasie s sap 6a da C A SE O WE SES UE R EE EEE EG W SE ESO EE OP SES
— osobiście...............eveveeereereseesoesesoecaseaee 0...AA...EEEE

+ pa0arnznodacS9010cO0o1000aDopraraoozearzczra2eaOsaxeiUeaeredęaezruyndan ZY OONTFY FLA OOOO EDO OE POPE PE JP EE PROC POPPE SPA ONE PAR JODY C OSO POS EGO SEL PO OTO O dT aICsRO Ea Dea rensedareee

VII.

F 4 Oh PF Eon 11 SPR EEOOA MAŁ... DASwa da Naa aa a WŁA EC LL CHE Nie E EEE Satan
= Jestem €złońkiemzarzadu (0d kiedy): swsznswikozese WTO WA DOE OCT WY TO TA GET Tak Tan aaaeowarwannnannocne ŚLDDD7
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....................eeranereereeeroeerseerecteeenene

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ..........................eeseceeseezceeroreoeee os eee ee een rowne ea see ee ae eee eee eee e neon Eon eee eee saa e ena
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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): .................eenncenssenrerereerenereneonnorananeere see nenernree w eeraeeonoeeeanrananne

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ......

Cała e Hap ep Spe Ca or SSA PPC GO PPC PY O oG OG a Sa EO POYOŁA PTO DES LEO ESEE E OE SEE TOO O PODOLE O O KPA ES LOLO AEO OGN ŁY Pow Y 0a zer ANO OO YYY Owe r aw r a NE EPE ze ewa er neon waren anna p En ar re nr nn a nnn nne"

Pee ee a CS EN a YI Sa LPA E EEG PEŁ OSS TN PY APA CAE O OSO 0 IPO SSE EPE Ua Paa CO FOO SI PONO EC YO 1 SOA CAE CPN CO SOO A OE Or NO are Sa EO OPO CHE r U ear re O ESO O O OE Nr er nerek ee Peer YO wenn rrr a nne nnn nnn nnn NeReee ero g ac ZWEI TEE CPU OY OCS SJOVS Siły gy Weis so wwie a reawoe we oo ram nawe nr lh SFW USSR KU EW ES OSR KAESKKN Ps wwownawnm area ca e DUE SARE ARE SEA EEK E EE EEK ER RRNE CM ENY wn

Pa sego e a Spd a aa O SGO CE OOO 4 SGI EO ESY PA a SOA NOOO OTO NOO ATENa TE EPT LAY O EO OO NOP OPS Ea OE EEEE EO ESO O 12a a SEA ERO EEE OSY O PY w aan na NE EPE Ner er nor nara Or aan naa nn ann

eee re WSE WEENW EP WEWEWSWY SE WRS WKSWW s kawe sa we oso re een omenm aint o ESO EKO KOS SW EEC OHNAREC 4 Solea 5wro een ea rawa o 1 rea CEE PEPE REKE A TERA PRI EAERENEAJE DYEU
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data) (podpis)


