OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającei i członka organu zarzą<lzającego grninną osobą
prawną'oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta IlJ

'.'.

t.

osoba składająca ośwjadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, stalannego izupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególrre rubryki nie zrrajdują w konkretnym pzypadku Zastosowania, na]eży wpisać ',nie dotycry''.
3' osoba składająca oświadczenieobowiązana jest okeślićprzynaleŻnośćposzczegóhych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętęgo małżęńSkąwspólnością
4.
5'
6.

majątkową.

oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą.
oświadczenięmajątkowe obejmuje róWnież wieŹ}łelnościpięnięmę'
W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położęnianięruchomości.

CZĘSC A
Ja. niŻej podpisan 5tal.

urodzon1{a.1 /tr 4.1

' ' '

"'4/1,/1/4
./?:
' '
U

fl/ęrń-

7ą&,4;,

ł'x4

limiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 201'1r., poz. 1'393) oruz
ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirrnym (Dz.U ' z 2017r', poz. 1875), zgodnie

z

art' Ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małżeńskiejwspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
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l6eąi,ź'ia'óoc lr:'d"/44''ć*r,/iĘo,<
środńpienię;n. rg.o'u'dron. u r,ralucie o6cej: .''...'''....

na kwotę:

łq./t : 2źł

',ź??'+.'''.''ctł2/ł4

ll.
l' Domopowierzchni: ltu-

2.
3.

.,"

.t

m2.orłaności:n),'@tffińrĄuł prarłn1 :Ik':łpe.b't.k*tit
m2.orłaności:............... '.,yuł pru*ny, /;ę l, Ł..%4'!,

powierzchni:
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Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
rodzaj zabudowy:
o rłanosci:
Mieszkanie o
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III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podaÓ 1iczbę i emitenta udziałów:

|*Ł
udziały te stanowią pakiet większy niż 1 0% udziałów w spółce: ...........

;;::il";:lil;:;t];-nil1ńa;:hó:;;*;]''
IV.

r'* d"ltift

'::]:oirn*n:-:::'::::i:*'"w)ch-naleŻy,podaćliczbęiemitentaakcji:...................'...

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytońa1nego, ich związków, komunalnej osoby prawnej 1ub zwiąku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podaó opis mienia i datę nabycia,
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_ osobiście
_ wspólnie z innymi
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osobami

tlułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód

w wysokości:

2. Zarządzam działalnościągospodarczą 1ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

_

wspólnie z irur}ryni

osobaml

.... ......

. . .

... .:

Z tego |tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

VII.
1.

W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółkil: ...

_

jestem członkiem zarządu (od kiedy):...

. . .

......

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):.

_

. . .

' .

..
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. .

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

. ..

.......

..

_

.jestem członkiem rady nadzorczejt3] 1od ki"dy;:

*

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.....

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3' W fundacj ach prowadzących działalnośó gospodarczą: ......i\^^Ł.....

_

jestem człoŃiem zarządu (od kiedy): ... .........

_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

. . . .

..

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

VIII. Irrrre dochody osiągane z tyfi;łl zatrudruenia lub innej działalnościzarobkowej
z podan iem 'krł ot.uzysk iwanych z kvŻdego ty19lu: ....'-,..-.2'7'';.i..''':.4
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IX.

Składniki mienia ruchomego o warlości powyŻej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicmvch należ.y oodać marke. model i rok orodukciil:
ź(,,'uk[ńi ib*r"-.-d,( <al:ł";,r,r"JiniJuł."łś-:,... ....... .....
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X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte ked1'ty
i poŻyczki oraz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,
w jakiej wysokości): ..............'
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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[1]

Niewłaściweskeślić.

[2l Nię dotyczy działa]rrościw}'twórczej w rolnictwie w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formię i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3l Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

