oŚwrłoCZENIE MAJĄTKowE
wójta' zastępcy wójta' sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzj'gndryiniq!-r1cvjne w imiełiu yó)!"r'b,.'
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UWAGA:

1.

2.
J.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, Starannego i zupełnego wypełnienia

kaŻdej z rubryk.

Jeżeli poszczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotycry"

.

osoba składająca oświadczenię obowiązana jest określićprzynaleimość poszczególnych składników

majątkowych, dochodów

i

zobowiązart do majątku odrębnego

i

majątku objętego małŻeńską wspólnoŚcią

majątkową.
4.
5.
6.

J

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczęnie rn aj ątkowe obejmuj e również wierzytelno Śc i pienięzne.
W części A oświadczenia zawartę są informacje jawne, w części B zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnięnia, stanowisko lub funkcja)

poZapoznaniusię zptzepisamiustawy zdnia 21 sierpnia 1997rokuoograniczeniuprowadzenia
działalnościgospodarczej ptzez osoby pełniące funkeje publiczne (Dz.U. z Ż0I7t, poz" 1393) oraz
ustawy

z

z

dnia 8 maroa 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz'U. z 2017t., paz. 1875), zgodnie

art. 24h tej

ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności

rnajątkowęi lub stanowiące mój majątek

odrębny:
ł

[.

papiery waftościowę:

na kwotę:
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Z tego t}tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i

ilI.

Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: '''"'''''

tt7
lv.

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10oń akcji w spółce:

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

v.

Nabyłem(anr) (nabył mój małŻonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terflorialnego, ich związków, komuna1nej osoby prawnej lub związku metropo1italnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo:
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VT.
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Prowadzę działalnośćgospodarcząt2] (nalezy podać fomę prawną i przedmiot działalności):. . . . . . ...

.......
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- wspólnie z inn}łni osobami
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Z tego t}.tufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

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

_

osobiście... .
wspólnie z innyni osobami
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1' W spółkach handlowych (nazwa' siedziba spółki);
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jestem członkiem zarządu (od
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członkiem kornisji rewiz'vjnej
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tieay;

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

_

.. . ...

....'..........'

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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jestem człontiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

. . ' . .

'

.

Z tego t1'tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.

Inne dochody osiągane z ty.tułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
Z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego t1'tułu: .... . . ... '.
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poŻycz'ki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem.
w jakiej rłrysokości): ..''''........'
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PowŻsze oświadczenię składam świadomy(a),iż na podstawie art. 233 $
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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miejscowość,data)

1 Kodeksu kamego za

{odi,rb{^"
(podpis)

l Niewlaściwe skreślic.
[2l Ni€ dotyczy działalności WytwóIczej w rolnictwię w zakesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakęsie
Il

gospodarstwa rodŻinnęgo.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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