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oŚWlADczENlE MA.,ĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika grniny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzająĘ i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

.....".T".p.w.

unia 9-9.,.{.{ .,.?P.ł.?.. r.

(miejscowość)

[,|waga:

1. osoba

składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".

2.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. 9świadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne

dotyczące adresu

zarnieszkania składającego oświadczenie oraz nniejsca położenia nieruchorności.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2j. sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z żOI7 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyrn (Dz. U. z 201-1 r. poz" 1875}, zgodnie z art" 24h tej ustawy
oświadczam, że 8g9ĘĘm wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środkipieniężne zgromadzone

w walucie polskie.!:

- środkipieniężne zgromadzone

w walucie obcej:

-
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3. Gospodarstwo rolne:

1, Dom o powierzchni:
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o wartości:

rodzajzabudowy:

..."..,...,.",.,.":

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn przychód i dochód w wysokości: .................x
4, inne nieruchomości:

powierzchnia:

........."....,

..,.kr.lL,.

o wartości:

Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niżLO% udziałów w spółce:
Z tego

l

tytułu osiągnąłern{ęłarn} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l!

Fosiadam akcje w spółkach handlowych

-

nalezy podać liczbę i ennitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy nłż3-0% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłern(ęiann) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...."...,,...,..Tfi

V.
Nabyłern(am) (nabył nlój małzonek, z wyłączeniem rrrienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sanłorządu tenytorialnego,

ich

związków, komunaInej osoby prawne.i lub związktl metropolitalnego następujące rnienie, któł,e pod|egało
zbyciu w drodze przetargu - naieży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Vl.
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CIsobiście

- wspólnie

z innymi osobami

2. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać fornnę prawną i przedmiot działalności}:.......,..,.....ln.fe dĄę

- osobiście
- wspólnie
Z tego

z innyrni osobami

tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki}:

.,,,l4ie.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-.iestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z tego

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

2. W spółdzielniach:

fl

h.l.ę....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn} w roku ubiegłynr dochód w wysokości:..........",..",.",".".ffi.....,

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od

kiedy}:

- jestern członkiern rady nadzorczej{od

kiedy}:

- jestem członkiem konrisjirewizy.!rrej {od

kiedy}:
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Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lnne dochody osiągane z tyttlłu zatrudnienia iub innej działalnościzarobkowej Iub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0O0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ,.,.,.,.,....

Zobowiązania pieniężne o wartościpowyże.} 10 000 złotycil, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
kogo,wzwłązkuzjakirn
warunki, na jakich zostały
.i............
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Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanle r:ieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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Niewłaściweskneślić.
i\ie dotyczy działalnościwytwónczej w ro|nictwie w zakresie pnodukcji nośiinnej i zwienzęcej, w forrrlie
i zakresie gospodarstwa rodzinrłego"
N ie dotyczy rad nadzorczycfi spółdzielni m ieszka niowych.

