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1, osoba składająca ośWiadcżenie cboWiązana jest do zgodnego z pralĄ.cja, starannego izupełne9o
Wypełnienja każdej z lublyk.

2, Jeżeli posżczególne rubryki nje znajdują W konkretnym przypadku żastosoVJanIa, należy V,,pisać
,,nie doivczv",

3, osoba składająca ośWiadczenie oboWiazana jest okreśL]c i]lzyiaieżność pcsżcżególn)jci
składników majątkowych, dochodóW jzobowiazań do majatku odlebnego i nrajątku objeiego
mażeńska wspólnościa majatkowa,

4, ośWiadczenie o stanie majątkowyfi dotyczy mająiku W klaju iza granica,
5, oświadczenie o stanie majatkowyrn obejmuje równ]eż Wierzytelności pienieżr]e,
6, W cześci A ośwjadczenia zawańe sa jniormacje jawne, w cześci B żaś ijliorn]acje n;e]a\'\ne
uullL,a-e acj,-.u ,en,|es.:|.c!,. .- J,r.-.,_9U( :/, l,:.,.9jlie a|j., -|ajs.; pcla:ai,.j
nieruchomości,
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po zapożnan]L] 5iĘ ż przep]5am] u9tav",y l dnić 8 marca 1990 r. o 5amonądżie gm nnym (Dz u.L2al7 l.aoz,
1875), ż8odn]e ż art. 24h te] L]staWy ośWlddcżam, ż€ poriadam Wchocjżące W 5kłai malżeńskiej Wspó ności
majątkowej lub stanoW ące l.nój majątek odrebny:
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żasoby p]eniężie:

środk p en ężne zgromadrone W Wa uc]e po skie]]

o.1Jłly cl s
środki pierrięźne zgromadżone !,J Waluc e obcej: ,

- papjery Wartośc oWe:
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., na kwotę: fuebĄ^Ę t\

!Ze zmianą Wprowadżoną pżeż § 1 pkt 1 rozpoĘądzeni; Preżesa Rady N4;nislróW ż dn]a 2 8 czerwca 2017l ,

7m]eniające8o fozporządżen e W 5pl€W e okr€ś]enla WzolóW lo.mL] aay ośWiadcleń rnająlkowych rao.e8o

8m nV, Wójta, Zastępcy Wójta, sekreia[. 8riny, skarbnik! gm].V, kierow.ika ]ed.osik] o.8a.lż..yjnej Bm ny,

osoby za?ądzającej i cz]onka or8anu .arrądz.jące8o gininną osobą pr;lvią oraz osoby \łydające] .lecr'żje
admjnislmc\]r.l ]eijli1.IalDż L p.ż ]]9S lil.r. {.vh] \\ ż]..żari]r |.d]01-1
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4, ]nne nieruchomości:

pow]erzchn a: ,.,,..,.,.,.,. b,46. hą

lll.
1. Posiadam udżialy W spó]kach hdnd owych Z udz atem 8nrinnY.h osćb praWnych ]ub prżeds]ęb ot.óW,

!r d ż iałóV.,]W kiórYch uczestnicżą takie 05oby na eźy podać ]irzbę em t€nta=żiTffir:d:,ń
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- 1"go l,!-lu os ąg ą -n ,L: n.o _uo'pp|l ooc oo ",t 'o o :

2. Posiadam L]dż aly W innych spólkach hand ol,ych - na eż,l podać licZbę j ein]tent; L]dżjalóW:

Z ie8o tytulLr os ągnąiem{ętanr) V", loku ub eg]ym doqhó

IV,

1 Po§]adam akcj€ !,/ spóikach handlo,,,r'ych ż !dżiałem gmii]nych osób praV,,nYch lub przeds]ebiolcóW,
ur których uczestn czą tak e osoby należy podać ]cżbę i em]tenta a (c] ]

ńi ńłiiń4
akcjE ie 5tanoV/ ą pakiel $ eksz! niZ 1c91 akc] !! spól.e:
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2, Pos]adam akcje !V ]nn]rch spólkach hanc]owych .ależy poc]ać cżbĘ em t€nla akcj]: ,
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Naby}em{am) (nabyl firój ma]żonek, ż Vly?acżeniern menja prrnaeźne8o i]o ]eco n1.]ąt(Lr odrebnego]
od skarb!r Państwa, innei pai5tl"/oWei (r5o.! plal!ne], ]edno5tek 5dn]orżądu teł]ior ainego, jcn ZWją!kór,,/,
(om!na]nei osoby praWne] rrb:l!ąZk! metlopolita]nego na5tępLrjące nriene, kióre pocl€gaic:btcL
!V drodże plżetargL] należy podać cpis mien a c.le nabfc a o.i kogo: ..

Vl,
1. Prowadżę dż ała ność g09podalczą

osobiście
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Z tego tyiułu 09iągnąle m ię]am] W ro (u u b E8tynr przy.hód j ffi,.v", "^]Y5o łoul ...... /lo.,$.a0.,..(. ..

2 Zarządżan,] dziala nośc]ą g05pociarcżą Ub je5tem pl:edst.Wicielem pełnomocnikiem takiej dz ata noaci
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lnne dochody osią8an€ z iytu]! 1atr!dn en;d !b ]nne]dżjała noś. ż.rcbkc!łe] !b i.]eć, ż por:Jan em
k!łot Lży5ki\łanych z każdego tytułu:
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skladn ki mjenia ruchom€go o Wartośc poWyżej 10 00o |]otych 1!! przypadkU po]dżdóv! me.henicżnycl
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PoWyż5że ośWiad.żen € 5.].d.n śVr'.domy(a], iż ia pod5t.u, e ari :33 §:L (odeks! lal.e8o Z. poaane
i epr.Wdy !b żaiźjen e pra /dy grozi kara pozbaW ei]a Wolności,
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