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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wdjta, zast^pcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzgdzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gmlnnq osob^ prawn^ oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wdjta1

/lk?.,.., dnia .d.f.:^,l^^.
(mlejscowoii)
Uwaga:
1.Osoba sktadajgca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego I zupelnego wypetnienia
kazdej z rubr^k.
2.Jezeli poszczegotne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpis^c ..nJedotyczv",
3.Osoba sktadaj^ca o^wiadczenie obowl^zana jest okreStic przynaleznosc poszczegolnych skladnikdw
maj^tkowych, dochoddw I zobowl^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matzerisk^ wspolnosci^
maj^tkow^,
4.OSwiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granieg.
5.Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rdwnlez wierzytelnoki pieni^zne.
G. W cz^ScI A oswiadczenia zawarte sg Inform a cje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotyczgee adresu
zamieszkania sktadajgeego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomojei.

J

Ja,nizejpodpiSany[a)

na I nazwiskooraz nazwlskorodowe]
urodzonyja)<^...

(mlejsce zatrudnlenla, stanowisko lub funkeja)
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby petni^ce funkeje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad matzenskiej wspolno^ci maj^tkowej lub stanowi^ce mdj
majgtek odr^bny:
I.
Zasoby pienigzne:
.. ._
•
- ^rodki pieniqzne zaromadzone w walucie polskiej: ..J^..:...?..F..t/..^f...**

-srodki pienigznezgromadzonew walucie obcej:

-papierywartosciowe:
,na kwotg: ...^t^.-.^&d^.^.S...

Z^ ^miuni] wprowadzonij przez {; \ pitt 2 rozporzi|dzcnia, o klorym mowa w odnosniku 2.
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1.Domapowierzchnl: ..<^.^,^.^..m3,owartosci: ^^^&tytutprawny:,^^
2.Mieszkanie o pawierzchni: ^h^.sfefiy^Spzn3, o wartosci:tytul prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gDspodarstwa:<S!ffl.>(l.-, powierzchnia: .<^f.^.:..5J*?...^t.
o wartosci:jft?..-.*?(2....:
rodzaj zabudowy; .^.•frt^^i^i..;.•.<•?'.^<>.• ^?j?SS3,.^
tytul prawny: .....^i(^J^^^.<<r..^^^^/K^^^...^..j^v/M,8V.?'.^.ft^..
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci; ..O.M..../...O..M.
4.Inne nieruchomosci:
powierzchnia:^^^.

o wartosci:.....
tytut prawny:.,

III.
Posiadam udzlaty w spolkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udzialdw:
si9..

udziafy te stanowiq pakiet wigkszy niz 10% udzialow wspolce:

Z tego tytuiu osi^gn^iemtglam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych ^ nalezy podac liczbg i emitenta akcji:

akcje te st a no wi^ pakiet witjkszy niz 10^ akcji w spoice:
Z tego tytutu osiggngiem(^tam} w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.,
V.
Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrgbnego)
odSkarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^pujgce mienie, ktbre podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opls mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadze dziatalnosc gospodarczg2 {nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalnoscl):.....
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-osobiscie
-wspolniezlnnymiosobami

Z tego tytulu osiggn^lem{gtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnascig gospodarcz^ lub jestem przedstawicieiem, pefnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac formg prawng i przedmiot dziatainosci):
-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiggn^tem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.
1.W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osl^gn^lemtgtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci
2.Wspdldzielniach:

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnglem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:
3. Wfundacjach prowadzgcychdziatalnoscgospodarczg:

-jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytulu osi^gn^tem(^lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

VIII.
[nne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia tub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .,^flJ;n*j^*X^lA^,....hi.(l&<&r.e!X<%(^.yH^ikVM,

^ivi^^^^!^^<fft^^^,..
^i*^>e*^i^^HA^wJlfcfc*.^**,kVwO^Hfy^?.^%.si

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechaniczrych
nalezy podac markg, model i rok produkcji):

^l^*uc2MV

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem^ w jakiej wysokosci):

p
<S

I
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Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawlenia woJno&l.

(miejscoWDsc, data)

1Nlewlaaciwe skreslic.
2Nie dotyczy dzialalnoscl wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcjl roslinnej i zwietz^cej, w formle
i zakresie gospodarslwa radzinnego.
3Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

