OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby rvydąj1cej decyzje administracyjne w imieniu wójta lll
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osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, stalannego i zupełnego wypełnienia
kazdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konketnym przypadku Zastosowania, należy wpisać ,'nie dotyczy''.
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynalehość poszczególnych składników
majątkowych, dochodów t zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŹęńską wspólnością
majątkową'
oświadczenie majątkowę dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczeniemajątkowę obejmuję również wielzytęlności pieniężne.
W części A oświadczęnia Zawańe są infomacje jawne' w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamięszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.
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(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub fuŃcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o oglaniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje pub1iczne (Dz.U. z 201'7r., poz. 1393) oraz
ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20I7r., poz. 1875), zgodnie

z

art. 24h tej ustawy oświadczam, Że posiadam wchodzące

majątkowej lub stanowiące mój maj ątek odrębny:

w skład małŹeńskiej wspólności

u.
1.

2.
3.

4.

III.
handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ i 0% udziałów w spółce: ... ........
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
spółkach handlowych - na1eży podaó liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0oń akcji w spółce:

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

v.

. . .

....

Nabyłem(am) (nabył mój małŹonek, z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego maj ątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich zwipków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następuj ące
mienie, któpe podlęgąło zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia,
od kogo:
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Prowadzę działalnośćgospodarcząI2] 1naleĄ podać formę prawną i przedm iot dzialalności):. . . . . . ...
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osobiście
wspólnie z innyli osobami
Z tego t}.tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '..... ......

. . .

...

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicie1em, pełnomocnikiem takiej
prawną i przedmiol działalności):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegł;łndochód w wyso

VII.
1.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki)' [:

._'-

dochód w wvsokości:

Z tego t1tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

o wartości powyŻej 10 000 złotych (w prąpadku

pojazdów

i roĘprodukcjil:

1\

r!

000 złotych, w tym zaciągnięte ked1'ty
(wobec kogo, w nviązku z jakim zd'arzeniem'

Poryższę oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie art. 233 $

1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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[2] Nie dotyczy działalności w}twóIczej w rolnictwie w ZakIęSie prodŃcji roślirmej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gospodaxstwa rodzinnego.
[3l Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

