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Dziennik Ustaw Poz.2020

Z.lłEcznlki do roŻporZ]dzenia Plc7esa Radv i\'lrIllstlIiw
Ż dnla 26 ]ute8o200] r

Zal{cznik nr 1:)

ośWlADczENlE MAJĄTKoWE

Uwaga:
1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do Żgodnego z prawdą, starannego i zupełnego Wypełnienia

każdejz rubryk.
2. leżeli poszcze8ólne rubryki nie znajdują W konkretnym prŻypadku zastosowania, naleźy wpisać ,,nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszcŻególnvch składników

majątkowych, dochodóW izobowiązań do maiątku odrębnego imajątku objętego ma|ż€ńską Wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotycŻy majątku w kraju i za 8ranicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obe.imuje również wierzytelności pienięźne.
6. W części A ośWiadczenia zawarte są informa.je iawne, w cŻęści B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zam'eszkania skladające8o oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

\ttirPirl 55
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f Lrnkcja)

po zapoznanju się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {DŻ. U' z 2oI7 r.
poz. L875\, zgodnie Ż art' 24h tq ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnyI

t.

zasoby pieniężne:
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]l Ze zmianą wprowarlzoną przez $ I pkt l rozporządŻcnia Prezesa liady Minislrrlrv z dnia 2l] czcr$'ca 20] 7 r. anieniaiącego rozpolzą_

skarhnika grlliny- kiclo\\'nikl.iednoslki orgenizac)'jne] gnrin\. osobv Ż.ll/ądzającei i cz]o|ka orgfulu zarzadzaiącego gnlinnl osoba
praluq orv osoby rrydającej decyzje adnlinistraoyjne rv inlieniu rvójta (Dz' l] poz. 1293). klilre rveszIo rr,żvcie z dlricln l ]ipca
20l''7 r.
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3. Gospodarstwo rolne: i
rodza] gospodarstw",.......'''''''.......'Nt ndĘ*ł'
o Wartości: lJ

:l" J0.!Ą

....., powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłemięłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '..""""""""""'""""'

l.

1. Posiadam
w których

udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓw,

ucZestniczą takie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów;

'' ' ''''''' ''''' ''''''' ' ''' ' ''' '''''u*\ 'djJhw '' ''''''''' ''' r /tłJ
udzialy te stdnowią pakiet WiękŚ7y niż 10% udziaJówy spóJce: ,.''''''''

;;";;i;i;,; ;;"-;;i;;{.;";i; ;;*" ;;;;;ł*l;H,t*Yf";";;Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym,do9|ó_q, W W\&okościI

2. Posiadam udzia\ w innych spótkach handlowych _ należy do(dć liczbę iemltenta udziałów;

Z tego Lytułu osią8nąłem{ęlam) w roku ubiegĘm,doch
..... . ' '. .!\łŁ.. t

tv.
1. Posiad a m

W których
akcje w spółkach handlowych z

uczestnicZą takie osoby
udziałem gminnych osób

_ należy podać
prawnych lub przedsiębiorców,

liczbę i emitenta akcji:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ,::: 
::]::tffu::l]li}\

2' Posiadam akcje W innych spółkach handlowych _ należy podać

iliv
Z tego tvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku u
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do.iego ma.jątku odrębnego)
odSkarbu Państwa, innej państwowej o5obY praWne.j, jednostek samorządu terytorialne8o, ich
związków, komunalnej osoby praWnej lub związku metropoljtalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciU w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: '''..''...'.'...'.'..''

vt.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę praWną iprZedmiot działalności)l '.''.'.''....'..'...'

' 
;";"il;i;;'i;;;;i;i;i.'.i ;;;k;;;';;'ń o,,';;J; ;;il ; ;;';k;;;',' ' ]ii[' ' il ''t# Ltł

2. zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstaWicielem p"r."'"..'t'"rn ,x;r ;#laiłffil
(należy podać formę prawną i przedmi9t działa]nośqi); 

'..''''.''...'......'....
(naleŻy podac formę prawną i przedmiot działalnośqi):

-osobiscie..''''.'''''''.'. . '.'..ł':}...Y'l'ł

- wspólnie z innymi osobami 
'...'..}\i:'Ł. '

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w 
'.::: :[,f.-lt.

Vll. r U
W spÓlkach handlowych (nazwa, siedliba sporłi): .'.''''.l\.Vt.''.'[ł

_jesLem cZłonkiem zarządu (od kiedy):'''..''.'........'.'

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): '''.. ' 'r!'1\" 'dłiq
_j*";;;ł;;il;o;;i,i,;;;'j;;;i;ilJ;j''' Nl!\ &0łĘ

lnne dochody osiągane Z tytułU Zatrudnjenia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, Ż podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tYtułu:
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tx.
składniki mjenia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku po.jaŻdóW mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):......

: Hildi tlur 'błńn uEił
:JCI0,F.... .....

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo złotych, W tym Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..'...


