oSWIADCZENIE MAJĄTKoWE
rvójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej decyzj1adm in istracyj ne w imiqniu wójta l|]
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(mie$cowość)
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UWAGA:

l'

osoba składająca oświadczenie obowiąZana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkIetnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisać ',nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okęślićprzynależnośćposzczególnych składników
.ł'
5'
6.

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku ob.jętęgo małżeńską wspólnością
majątkową.
oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
oświadczeniemajątkowe obejmuje równieŹ wierzytelności pieniężne'
W części A oświadczenia Zawarte są informacje jawne, w części B zaśinfomacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połoŹenia nieruchomości.

CZĄ Ścł
Ja. niŻej podpisany(a),

(miejscę zatrudnięnia, stanowisko lub funłcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcj e publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 1393)

ofv

ustawy Z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gmirrnym (Dz.U. z 2077r., poz. 1875), zgodnie

z

art' Ż4h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące

w skład małŻeńSkiej wspólności

mająlkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby

pieniężne:

;środkioieniężne zgromadzone w
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walucie pols-kiei : ..'1r..'"-.{ i:.' ']..|
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o"ln o powierzchni:

Mieszkanie o powierzcllni:

l .l.,

*r'z. o rvaflości:''';.. ...''' ...'.'Ę ttlł pra\\ n\
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ln2. o rłartości:
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:

ry1uł pra\\n\:

Cospodarstwo rolne: rodzaj Erospodarslwa: ....;.:.1.....40|,y1.. powierzchnia:
rodzaj zabudo#y:ć
o waności:
tl lul prau n1
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Z tego l)lułu osiągną lem(ęIam ) rł roku ubieglym przychód idochód rł rł;sokosci:
lnne llierLlchomości:
o

rłartośei:

q lul prarn n;

porłierzchnia:.....:hL..'.J.'|'h.-n...'''...'..
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III.
Posiadam udziął1 w spólkach handlorł1ch - naleŻy podac liczbe i emitenta udzialów:

'' .....c..''J\{.\ :'ą'''.'''.'''''''''
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Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... '. . ... . '.

'

Iv.

Posiadam a|rcie w spółkach handlowych - naleŻy podac liczbę iemitenta akcji: ......'.'..........'.'.
lU,
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Z lego

v.

r,\/,'

Mivvr

tsĄułtt osiągnąłem(ęłam)w roku

ubiegłym dochód w wysokości: ... ......

.

..

.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonęk.z wyłączeniem mienia przynaleŹnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komuna1nej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, któ1ę podlegałp zbyciu w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia,
od

kogo: 'l.:.r.......l.ł'\'

. ......J
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vt.
l. Prowadze dzialalnośc gospodarcząI)l tnaleĄ
............... :.|i..,./t,. :.,.............

podać lormę prarłną iprzedmiot d'łialalnościl:'''.....'

\,ł

---...1.............

osobiście
_ wspólnie z irul;łni osobami
Z tego ty1ułu osiągnąłem(ęłam)lł'roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

2' Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem
działalności1nąleĄ
/-11

_

_

przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

podac. formę plawną i przedmiot działalności):

osobiście...'.l....l]'..l.ł..'l..
ł
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wspólnie z innyłni osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
zarobkowej lub zajęÓ,

t.'"
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10 000 złotych (w prąpadku pojazdów

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyŻej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem'
w.|akiei w1 sokości):.. ł..lL.....d' r'\l. n,'''''...'..
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

aąV-p^>\ Ś-<-...
(podpis)
[1]

Niewłaściweskeślić.

Nie dotyczy działalności wlwórczej w ro]rrictwie w zakesię produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakręsie
gośpodarstwa lodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdziehi mieszkaniowych'
[2]

