
ośwlnpczeNlĘ MAJĄTKowE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, lierownika jednostki organizacyjnej gminy, .

osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

(miejscowość)

Uwaga:
r. o-soba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnyrn przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotvczv".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana, jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za gnanicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejrnuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje nieiawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia ż'], sierpnia 1997 r" o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z żO17 r. .poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnyrn (Dz. t}. z 2017 r. poz, 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiei wspolności maiątkor,ygllub stanowiące mój
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V.
Nabyłern(anr) {nabył mój małzonek, z wyłączeniem nrienia przynaleznego do jego majątku odrębnego}

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sał,norządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku rnetropolitalnego następujące rnienie, które podiegało

1. Prcwadzę clziałalność gospodarczą' (naieży podać fornrę p16wną
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłynr przychód i dochód w wysokości: ..."..l3Iś.... ę-<:.F|)

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem,"pełnomocntkiem takiej działa!ności
(należy pcCać forrnę pra\i/ną i przednrict działalnośc!): .............. .ł?:.l.....,...{,=ź7
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2. W spółdzielniach: &rtz!.s

- jestern członkienr zarządu (od kiedy): ..".......nl*,

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
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lnne dochody osiągane z tytułu zatrudn

Zobowiązania pienięzne o wartości powyżej 1G 000 złotych, w tyrn zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz
(wobec kogo, w związkLl,z jakim zdarzeniem, w

46c/+.



Powyższe oświadczenie składam świadomy{a), iż na podstawie art, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.6w

(miejscowość, Catai

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego"
Nie dotyczy rad nadzorczych spóidzielni mieszkanior,vych,


