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oSwteoczrrurt MAJATKowE

w6jta, zastqpcy w6jta, seketarza gminV skarbnika gminy, kierownika jednostkl organizacyjnej g
osoby zarzedzajQcej i czlonka organu zarz qdzajqcego gminnE osobQ prawnq oraz osoby wydajEcej
administracyjne w imieniu w6jta 1
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osoba skladaiEca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z pcwd4, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiE w konkretnym przypadku zastosowania , naleiy wpisac ..nie dowca/.
osoba skladaiqca oswiadczenie obowiEzana jest okreilic pnynaleinojc poszczeg6lnych sHaanik6w m4qtkofrch,
dochod6w i zobowiEzari do majEtku odrebnego i majatku objqtego mat2e skE wsp6lno3ciq majqtkowq.
OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majEtku w kraju i za granicq.
O(wiadczenie ma.,4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnolci plenieine.
w czesci A oswiadczenia zawarte sa informacie jawne, w czelci B zas informacje nlejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajQcego oSwiadqzenie oraz miejsca poloienia nieruchomofui.
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po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzialalnojcr
Sospodarczel przez osoby petniqce funkcle pubiiczne (Dz. u. z 2otl r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym lDz. u. z 20L7 r. poz. 1g75), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maliefskiej wsp6lnosci maiEtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny
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Srodtr pien,qzre zgromadzone w walucie obcej : ................42?fl(.
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2.Mieszkanie o powierzchni
3. Gospodarstwo rolne
\l
rodzaj gospodarstwa : .. .. ..
o wartosci :
rodzaj zabudowy :

,-*,,uPi,'qd4.du.Ko
p.a-ny,....t.............. ..........
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powierzchnia:.......

... ... ... .\t

Z tego tytulu osiEgnQlem (qlam) wrokuubiegiymprzych6didoch6dwwysoko6ci:...................................
4. lnne nieruchomosci :

powienchnia:
o warto(ci

:

tytul prawny

:

ilt.
Posiadam udziaiy w sp6{kach handlowych

-

udzialy te stanowiE pa kiet wiqkszy ni2

udzial6w w sp6lce.

Z

tego

1O %

nale2y podaC liczbq i emitenta udziat6w:

Mulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:.........

tv.

Posiadam akcje w sp6+kach handlowych

akc.je
Z

te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10

tego Mulu osiqgnqlem(qla

m)

-

nale2y podad liczbg

iemitenta akcji:

% akcji w sp6lce:

w roku ubieglym dochod w wysoko:ici:.........

Nabylem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maiQtku odrebnego)
od skarbu Padstwa, innej padstwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdu terytorialnl!o, ich
zwiqzk'6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita rnego nastqpu.iEce mienie, kt6re podrlgalo
zbyciu w drodze przetargu-nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: .......................
...
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prawnE i przedmiot dziatalnoSci):...............,..,..

t

- wsp6lnie z innymi osobami

tego tytutu osiagnqtem(qtam) w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokosci:.....................

Z

2.Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczE lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno3ci
(naleiy podaC fqfmq prawnq i przedmiot dziatalnodci )1.....,i.......r....11.......:..tt

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

tego

tltulu

osiEgnQlem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokogci : ..................,..,......

v[.
1. W spdlkach handlowych (nazwa, siedziba

spotki):............t...9(....

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......,.........

-

-.iestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..............
Z tego tWulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:...............,..,.....,,..

2. W sp6ldzielniach:

-

(0s

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):.....................

- jestem czlonkiem rady nadzorczej

-

3

{od kiedy):...............,..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.......,.....
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-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):
-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......,......

-

jestem cztonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):.............

.
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Z tego

tytulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko<ci:......

vil.
lnne dochody osiAgane z tytulu
kwot uzl6kiwanych z kazdego tytulu;...

tx
Skladriikl mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 ztotych ( w pnypadku pojazd6w mechanicznych
rok prody\cji):
ot r\.,{ U YrP,
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Zobowiqzania pienlqine o warto{ci powy2ej 10 OOO zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i po2yczki oraz
na Jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneniem, w jakiej wysoko(ci):........

warunki,

Powy:sze ogwiadczenie skladam iwiadomy(a), i2 na podstawie art.233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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Niew{aSciwe skreiiii.
N ie dotyczy dziatalnoici wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roClinnej i zwlerzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

