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Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadlcu zastosowania, należy wpisać
,,nie dotyczy".
3. Osoba sl(ladająca oświadczenie obowiązana jest olffeślić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająUrn objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
4. Ośto1_1Jactczen!e o �tanie maj�tkov.,rym dotycz}' maJ�t�u kreju ! ze.gn�nicą.
6. 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.
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CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
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(miejsce 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 w.chodzące w skład małżeńskiej wspólności
m·ajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
-śros!),jpi�n_!,�ne zgromadzone w walucie polskiej:
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ................((1€ . .k.1?.7.l::<.�Y,:............................................
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- papiery wartościowe:
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1iZe zmianą wprowadzoną przez§ 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.
· zmieniającego rozporządzenie w spraw·1e określenia wzorów formularzy oświadcze1l majątkowych radnego
gminy, wójta/ zastępcy wójta1 sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu za1·ządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które v,:eszlo w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
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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)

