OŚWlADCZĘNlE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza 8miny, skarbnika gminy, kierownika jednostki
or8anizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i cztonka organu zarządzającego gminną osobą prawną ora,
osoly rn yaa;!ce;

ecyzje administracyjne,W imieniu
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Uwaga:

1. osoba składaJąca oświadczenle obowlązana
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne

3,

Jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypelnienia

rubryki nie żnaidują w konkretnym przypadku żastosowania, należy wpisać
''nie dotvcżv''.

osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określićprzynaleźnośćporr"."gólny.h-liiłi'ilói
majątkowych, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i maJątku ob|ęiego n,"Ji",lrtą
wrpolnoscń

maiątkową.

4, ośWiadczenie majątkowe dotyczy majątku W kraiu iza granicą.
5. ośWladczenie majątkowe obejmuje róWnleż wierżytelnościpieniężne.
6.

w częściA oświadczenia zawańe są informacie iawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu
zamieszkania skladaiącego ośWiadczenie oraz miejsca polożenia nleruchomości.

czĘŚĆ A

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia !gg7 l. o o8raniczeniu prowadzenia
dziatalności
8ospodarczej przez osoby pelniące funkcje publiczne (tj. Dz. u, z 2o!7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie 8min nym (Dz, u, z 2o!7 r. poz. !875 z późn.zm.|, zgodnie z art. 24h tej
ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności maiątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:

- środkipienĘżne zgromadzone w walucie polskiej: ,,..,....,..e...r-*,..(}.?..-O-.;...ł.
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1. W spólkach handiowych (nazwa, siedziba spólki):

"""""""""""""':"

-jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorc;
- jestem członkiem komisji rewiz1
z te8o tytulu osiągnąłem(ęłam)w
2. W spółdzielniach:

-jestem cżłonkiem uarżądu (od

ki

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

tego tytulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w

3. W fundacjach prowadzących działalność

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkielh rady nadzorczej (od
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

rodżaj gospodarstwa:
o Wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł praWny:
ż tego tytulu
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia:

idochód w wysokości:

powierzchnia:
o Wartości:

tytul praWny:

posiadam udziały w spółkach handIowych

-

należy podać liczbę i emitenta udzialów:

udźiaĘ te stanowią pakiet Większy niź 10% udżialóW
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Posiadam akcje w spółkach handlowych
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te8o tytulu osiągnąłem(ęlam) w roku'ubiegłym dochód w wyso/koś./.,.,.,..,,..,,.. .,.,
I

Nabytem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależne8o do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu teiytorialneio,

ich

związków, komunaInej osoby prawnej lub związku metropolitaInego następujące mienie, które podlega|o
zbyciu w drodze przetar8u - naleźy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo; .....,.......,.,.,..........,..,..._.,...
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tego tytulU

.Vlll.
lnne dochody

kwot uzyskiw;
twllulsllwtanv1
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z tytulu
każde8o tytułu:
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Składniki mienia
należy podać

)omego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
model i rok produkcji):.......,.......,.....

.,, .,łl.ą.J ń
.....,.,..,...,....1.......:
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Zobowiąza nia

warunki, na jakich

,',,.,,ń.......,,...,..,.,,,,,j.a,

,.(...l...,3 {)P,,e.1/,,.

o wartościpowyżej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

t

udzielone (wobec kogo, w związku

z

jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...,.

czĘśćs
Adres

,/
lViejsce polożenia hieruchomości wymienionych w punkcie ll częściA (adres}:
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z, ...,..

PowyżsZe
lub zatajenie praWdY

1P.*u..,..o}...

1Niewłaściwe

'
3

Nie dotyczy
izakresie
Nie dotyczy rad

podanie niepraWdy
składam świadomy(a), iżna podstaWie art.233 § 1Kodeksu karnego za
kara pozbaWienia Wolności.
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l,J,uv;/*&rU
(podpk)
l

Wytwórczej W ro|nictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, W formie
rodzinnego.
spółdzielni mieszkaniowych.

