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wo.jta, ua§łępcy -,vójta, sekre[arza grniny, skarbrrika gnriny, kierou,-,,rnika

jednostki organizacyjnej gn:iny, osaby zatządząacrj l czlonka organl-i
zarządząącego gminną osobą pralvną oraa osoby wyCającej decyzje
administracyjne w inrięniu wójtat

ł*1
Cl
\
'1, l/,^:
....YJłMI,H....
{l

(miejscowość}

Uwaga:

1.

Osoba skład{ąca oświadczenie obowiąaaaa Jest do zgodaego z
prawdą, starannego

i zupełnego wypełnienią każdej z rubryk.
ż, Jeźe§ poszczególae rtrbryki nie znajdują w konkretayn przypadkłr
zastosowaaia, należy wpisać ,rnie dotyczyD,
3. Osoba skłądająca oświadczenie obowiązana Jest określić
przynależnośćposaczególnych składników majątkoulych, dochodów i
zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małźeńską
wspólaością majątkową,
4. Ośnriądczenie majątkowe dotyczy mąiątku w kraju i za granicą.
5. Oświadcze nle majątkowe obejmuje również wierz5Ńelności pieniężae.
6. S/ częściA oświadczenia ząwąrte są inf,ormacje jawnen w częściB zaś
iaformacje niejawne dotycźącę adresu zamieszkania skladaJącego
oświadczenie ortaz miejsca położenianieruchomości.
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zatrudnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia !997 r. o
iu prowad zenia działalnośc i go spo dar czej przęz o soby p e ł n iące
funkcje publiczrre {Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia B marca
1990 r. o §amorządzię gminnym {Dz. U. z2OL7 r. poz. 1875), zgodnie z

o

granicze

n

ałt. 24h' tej ustawy oświadczam, że posiadam rrchodzące
w skład rnałzeńskiej wspólności mąiątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I.

ZasoĘ pienięzne:

- środki
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2. Mieszkarrie o powiefzchni:
o waftości:

tytuł prawrry:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarst\Ma:

powierzchnia:
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rcdzaj zabudowy:

łtułpravmy:

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłarn) w roku ubiegtym przychód i dochód w
wysokości:

4. Inne nieruchomości:
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powierzchnia:

ńńłolę.ł,ńłł...łis{ylę) .il!,
{,{

o wartości:

tr/.ł.!r....hd.

Ę.+".n
Lj Lua

y|ąvy

LLJ

"

j

ffil,

Posiadan: udziaĘ w spółkach handlołtych - naleą7 podać iiczbę i enritent-a
udziałow:

.

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż

10% udziałów w spółce:

Z tego Ęćułuosiągnąłem{ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
rv.
Posiądam akcje w spółkach handlo!rych _ naleĘ podać liczbę i emitenta

Z

tego §rh-rłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

v"
Nabyłem{arn) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna7eżnego
do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby

prawnej, j ednostek samorządu terytorialnego, ich z€tu,ków,

komunalnej

zulięku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - naleĘ podać opis mienia i datę
osoby prawnej

L:ub

nabycia, od kogo:

lij.,

1. Pro"vadzę dziaiainośćgospoda:,czą2 {naieąr p,lCać formę pra$/ną

1

- wspólnie z innynni osobami
Z tego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘrm prąychód i dochód w
wysokości:

2. Zarządzam dziŃalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej dzialalnaści{nalezy podać formę prawną i
przedmio t dztŃalno ści):

- osobiście
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- wspólnie z innlrmi osobami
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Z tego §rtułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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1. W spółkach
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handlowych {r'az-va, siedziba spółki}:
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- jestem członkiem rady nadzarczej (od kiedy):

' tlie dótyczy działalnościwytwórczej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i

-.jesteł:,rr cełcnkiern kcrnisji rewiryjnej {cd kieCy}:

2. W spółdzielniach:
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- jestern członkiem zarząd:u {od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzarczejs (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z

tega

Ętułu osiągnąłem(ęłam)ur roku ubiegłym dochód

w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośćg,

.ffi.łż...J,:
- jestem członkiem zarządla {od
- jestem członkiem rady nadzotczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z

tego

§ńułu osiągnąłem(ęłam)rv roku ubiegłym dochód w wysokości:

vul.
Inne dochody osiągane z

Ętułuzatrudnienia lub innej działalności

zarobkowej Lub zajęć,

'Nie dotyczy rad nadzorczych spółdziełni mieszkaniowych
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DK.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 OOO złotych (w
prąypadku pojazdów mechanicznychnaLeĘ podać markę, model i rok
produkcji):

x.
Zobowiazania pieniężne o wartościpowyzej 10 0O0 zloĘch, w fym
zacle3rtlęie kred.v*Ę
t

poĄ,czki oraz warunki, na jakich zosŁa\, udzielone (lvobec kogo,
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 §
1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gtazi kara

pozbawienia wolności.
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