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ZŃączniki do rozporząĄzpnia Prezęsa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2003 r.

Zalącznik nr 12)
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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego rłłypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkovrrych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkotłłym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacie niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

1ci,{"r""".+rr.rą...l!1.1.r1.1...ll.r

<.ftżł N..Y,..R.ft n.y .,.. l.v(. /.E.
(miejsce zatruónienia, stanowisko lub funkcja) V

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne: 
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2) Zęmnianąwprowadzoną przez § l pkt l rozporządzenia Prezesa Rał Ministrów z dnia 28 czenvca2017 r. zmieniającego rożporą-
dzenie w sprawie okęślęnia wzorów formularuy oświadczeń majątkowych radnego grruny, wóją zastępcy wóją seknetarza gminy,

skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zauądzającej i członka organu znządzajLpego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta @z. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem 1 lipca
2017 r.

i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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vlieszkanie o powierzchni: ................... ffi2, o wartości: .lńŚ...d.ęrl*r-r:1.

3. Gospodarstwo rolne:

,,.,..... ll.Q,§...0.9.,Q,.8.
t

rodzaj
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości;

4. lnne ni

rL,
o wartości:

lll.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

l iĘ:: :l l,łffiż-J ffiW_ :lil§ I lill il
udziały te stanowią pakiet większy niżt0% udziałów w spółce:

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

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

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

lV.
].. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

należy podać
prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akcji:

.i":il..-:::--,-: 
ffi:,ffi%.

akcje te stanowią pakiet większy niż10% akcjiw spółce:

Łtegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....................

' :::::::::::::::::iXEjiffiąP"łH;::::::'"*::::::::::::l]1]l1l " l-,: ::: :::

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyń dochód w wysokości: ....................

Lą

Il.

].. Dom o
tytuł prawny:

rodzaj

t|tuł prawny:
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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 podlegalo

:llll1ri§:::i:#źr :ffiĘi 
_*,.1. 1.:.-I" _l l"i:,".: _ _ _ : _: :: _

ilflh1-{lfńil_TłYy&:ł,trźi,:Fa
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-wspólnie z innymi"#,ami..fr; Ń§ui

Ztego §ftułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam d ziałal ności ą gos pod a rczą l u b j este m omocnikiem takiej działalności'\

(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): ,ł(lk

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego ĘĄułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,.............,..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego §ltułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........,......

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu lub zĄęć, z

z
.lę......

tr-h

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyż
należy podać markę, model i rok produkcji): .....

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

::::il:::T:'::l::i,ij§.'§ltrĄ:ffi'|l1iil:,l,rlT,-::i':-::Ę,,,,,,,




