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ośwADczEfrnEMAtĄTKowE
wóitał3$gDg.Wjitą.sekretarza grniny, skarbnikagło!, ii,erownllta jednbstki qdańii ineiBqffiny,

osobY zarządzającei i cztonka orgenu zanądzaiącego gmńną osobą ,oraz,oeołiVwailłq
decyr}e administrae}ine vv ińieniu wójtal

-<
.... /.&............, dnia

{miejseowośc)

Uwaga:
1, Oioba składająca oświadczenie obowiązana Ń ao zgodnóso i prawdą starannego i zupełnęgo wypełnienia

każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania,,należy wpisać'nie doilczy".
3. Osoba sktadaiąca oŚwiadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnyeh st<ladpików

majątlcowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ma!ątJiu obiętego mąŁeń,iką wspólńością
maiątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy rnaiątku w kraju iza granią.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równleż wierzytg;npś§i pienłęłie.
6. W częŚci A oŚwiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacie nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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Po zaPoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gosPodarczej przez osoby pełniące tunkcje pu,blicznę (Dz. U. z 2oI7 r. poz. 1393) oraz ustaw z dn.ia
8 marca 1990 r. o sa,morządzie gminnym (Dz. U. z 2oL7 r, poz. x875), zgod,nie z arl. ż4h tej ustawy
oŚwiadczam, Że posiadam wchodzące w sktad maĘeńs,kiej wspólności majątkowei lub stanowiące mój
majątek odrębny:
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Ja, niżej podpisany(a),
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powierzchnia:

l ll.
posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

....,....ęłł ł.*....,,ł.d' 
"1' l, 1,

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 70Yo udzialów w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "................

lv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

:::::::::::::,::::::::::, : ::, :: ::..,ń
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akcje te stanowią pakiet większy niż LOTo akcji w spółce;

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłarn} w roku ubiegĘ,m dochód w wysokości:

v.
Nabyłem{am} (nabil mój rnałźąneł, z Wytączeniern nłienia ,pnyngłeżnego do jego majątku odrębnego)
od Skąrbu Państwa, inr,re,i państwowej osolv prawr,pi, jednoste.k samorządu terytorialnego, ich
zwiazków. kornunąlrrel o§ob!ł pfawńei lub związku rnetropolitalneg9-.,Ba§tępujące .nrienie.:któne godłegał,o
zbyciu w drodze przetaĘłJ - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vl.
!,. prowadzę dzialainość gospodarczą2 {należy podać for,mę prawną i przedrniot
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Z tego Ęltułu osiągnąfem(ęiam)w roku ubiegłym przycMd i dochod w thłr,sokości: ..,....,............r.r.....i.....

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem pnedstawiciehm, talcĘ działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ..,....łfu.łE....ę?.1

- osobiścić

-wspólniezinnymiosobami....'........'....i

ztegosułuosiągnąłem(ęłam}wroku.ubiegłyrndochódwwysŃości:...................................

* jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

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

2. W spółdzielniach: I
,41l€

-jestemczłonkiemradynadzorcze13(odkiedy}:............:......

Ztegotytułuosiągnątem(ęłam)wro.kuubiegłyrndochód,wwyso.kości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...................

_jestemczłonkiemradynadzorczej(odkieĄ}:..............;....
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Ztego tytułł1,osiągnąłem(Ęłam) w roku ubiegłym,dochód w wysokości: ,;.....r.,

lx.
składniki,mierrn.. tuchołtiĘg-o Wańośeł powyż€i 10000 złorWch (w pnypadku Poiazdów mechanicznYch

t.,:.a.;...p..:ł,.
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x.
ioUowłązanla,.pĘ;rężńb o,rłiarto§ci povuyże| 10 000 ,Ę'v:h, 1lrn 1cĘsnjęte 

kTd;łtl i,o,y:i|l,"*,
iJ,*"*; ".' ńrct, ,*t ł,l udaidone two,bec kogo, w zwĘzku,z 

1aUĘz,de;zlenleĘ, 
w la}iej wysolpŚg[}: .....



PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadorny{a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksłl karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowośą data)

' Niewlaściwe skreślić.
' Nie dotYczY działalnoŚci wytwórczej w rołnictwie w za|tresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formb
_ i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółJzielni mieszkaniowych.
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