OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby za rządzającej i członka organu zarządzającego gminną osolrą
prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wó.ita lIl
ż1

7.e94"|"łł:a

.

(miejscowo(ć)

rJ

ł4i r.:.?'

rlft

(dnia)

UWAGA:

l.

2.
3.

osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżell poszczególne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okręślićprzynależnośćpoSzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżęńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą'
5. oświadczeniemajątkowe obejmuje również więIzytelności pienięzne'
ó' w częściA oświadczenia Zawańę Są informacje jawne, w częściB Zaśinfolmacje
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położęnianieruchomości.
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sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia

działalnoŚci gospodarczei przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2017r', poz. 1393) oraz
ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o sanorządzie gnrinnym (Dz.U ' z 2017r., poz. 1875), zgodnie

z

afi. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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m2. o wartości:
Mieszkanie o powierzchni:
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Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa:
Dom o powierzch
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TII.
Posiadam udziały w spółkach handlowych
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należy podaó liczbę i emitenta udziałów:
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Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: . . . . . . ...

. . . .

IV.
Posiadamakcjewspółkachhandlowych-należypodaćliczbęiemitentaakcji:..'.''.................

akcje te stanowią pakier rł iększy niz l0ło akcji w spólce:

Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... ...
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mierria przynaleŹnego 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 podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia,
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wspólnie z innyni osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2. Zarządzan działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):

wspólnie z innymi
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Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym ao.rroa * *yroL";;''
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W spółdzielniach: .............. ...................

/ą'ę...

jestem członłiem komisji relłizyjnej tod kiedyl:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .... '.
3' W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

_

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...........
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Z tego t)tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lub irnej działalnościzarobkowej lub

10 000

(w przypadku pojazdów

o wańości powyżej 10 000 złotych' w tym zaciągnięte kedy.ty
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PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Nie dotyczy działalności w}'twórczej w rohictwię w zakesie produkcji roślinneji zwierzęcej, w formie i zakesię

gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

