
oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

osoby wydaiącei

decyzje administracyjne w imieniu wójta1

frłrr^r ..,.,,, dnia / 9*B.}*2P*{ł. r.
(miejscowość)

Uwaga:
r. oioba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zuPełnego wYPełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ "nie dotvczY".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśtić przynależnoŚĆ poszczególnYch składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i maiątku objętego małŻeńską wsPÓlnoŚcią

majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą,

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

5. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieisca położenia nieruchomoŚci.

i;;j;;; ;;;;;;;,;;;", ;;ffi ;;; l;;;;;;;;

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia2t sierpnia L99] r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 t.,_Poz, ]"393) oraz ustawY z dnia

8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r. poz, ].875), zgodnie z art. 24h tej ustawY

oświadczam, że posiadam w§},oc|zące ul ękłac| małreńękiel wspólngśei maiątkewej lub s_Ęnowiące Tg_
majątek odrębny:

l.

na kwotę:

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

Zasoby pieniężne: łł_: ,.l
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . .. €€, ąę?/ :łł

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodgwe)

- środki pieniężne zgromadzone w walucie

- papiery wartościowe:



.... tytuł prawny:

., powierzchnia:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości, .. ..,..,...............,,,..,..4. lnnenieruchomości: , -' '

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - n_ależy iemitenta udziałów:

lV.

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małŻonek, z wyłączenienn mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}od Skarbu Państwa,_ innej Państro*"J osoby prawnej, jejnostek samorządu terytorlalnego, ich

;il:'-lT;:TJ:?*i:::1":rl::i11::::!: l"l,"o"in,i""so następujące mienie, które podlegało

Vl.

' ::::T: :::::]:::: ::::::::::: 1,'ń',ł r::::W,#:! ::* :j :i::: ::::i:(/

ll.
1, Dom o powierzchni:

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż to%udziałów w spółce:

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód * *yrobs.i: ..............,..

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleiy iemitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż lo%akcji w spółce:



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

Vll. j ;

1 W spółkach hancllowych (nazwa, sieclziba spółki): !,].|.(....,ękł-1t',,.*/.

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy}: .""..../],l.f..,...

- jestem członkiem komisjirewizyjnej{od kiedyi: ",,i":.ł,tł.,.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w r,vysokcści: .,.,".........,,.

2. W spółdzielniach:

-**1:::::; ;::i:! 
Hil:::]. ',.:......:..,,,,,,, 

}1§, :,eĘ;Y.
nu}'

::::;;:il::; :;;; "l;:::;] 1"- 

-1;;,1. 
,,,,, i'::..,,,, .. ,,,'j/i;'i

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ,......,........tjł:ł, ....,C{*

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn} w roku ubiegłym clochód w wysokości: ....,..,".",."..

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy): j:łł.tł.......r;.qkl-ł.,
i

ń

- jestem członkierrr komisji rewizyjnej (od kiedy): ..."."...".......l.:łł.*l.,"..

Mr,

- wspólnie z innymi osobami .,..

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):



Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w rokr: uł:iegłynr dochód w wysokości: ....,..,......,..

Vli!"
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowe,! lub zajęć, z podaniem

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tyrn

lV

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

i

i

l,ą

l
!

-|-}

kwot uzyskiwanych z każdego tytutu:

:"..8-ł..... nę..,....,..,

(wobec koąo, w zuliąz!ę z jak

, a....,t j.,,., t' :, ł t:.H-u,.., . )..". r.i,,-,..,



CZĘŚĆ B

(*,
.,..., l€..ł eał..,,1.t, łł 3...JńrŁ....

(mtejscowość, data)

Povlyższe oświadczenie składam świadomy{a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za pcdanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbavrienia wclności.

M,,{
(podpis}

' Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w roinictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego"

' Nie dotyczy rad nadzorczych spóidzielni mieszkaniowych,


