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wójta, zastę'pcy wójta, śbkietarza"grrriny, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osobyzarządzaj4cejicztonkaorganuzarzqdzajqcegogmi
decyzje administracyjne w imieniu Wójta1
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. (miejscowość)

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ,'nie dotvczv''.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynależność poszczegó|nych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspólnościq
majqtkową.

4. oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5' oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyteIności pieniężne'
5' W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21' sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziataIności
gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje pub|iczne (Dz' U. z 2017 r.,poz' 1393) oraz ustawv z dnia
8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U' z 2OI7 r, poz. 1"875), zgodnie z art. f4h te1 ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład matzeńskiej wspó|ności majqtkowej Iub stanowiqce mój
majqtek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie po|skiej:

_ pa piery wartościowe: ......'{h*Ł..'.

oraz nazwisko rodowe)
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Posiadąm udziały;,.l spótkach hand|owych - należy podać |iczbę i emitenta udziatów:. f\^u
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Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: '''.fsłŁ.''... eiffiLtp.+Ą. ,.
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lv.
Posiadam akcje w spółkac! hand
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Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wytqczeniem mienia przyna|eznego do jego majqtku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich

zwiqzków, komunaInej osoby prawnej |ub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce mienie, które pod|egato

vt.
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_ wspó|nie z innymi osobami .'.'.''..nr't.}Ł.

Z tego tytutu osiqgnq.lem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Ztego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..'......
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3. W fundacjach prowadzqcych dziataIność gospodarczq:



roku ubiegtym dochód w wysokości:

dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej działalnościzarobkowej Iub zajęć, z podaniem
{
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K vskiwanvch z każdesotYPu: '
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lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 o0o Ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

na|eżv podać markę,.q.odel i rok produkcji):
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Zobowiqzania pieniężne o wartości powYżej 10 000 ztotych,

zielone (wobec kogo, w zwiqzku

tr_

W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

z iakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): .....
warunki, napiakich z
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Niewłaściwe skreś|ić.
Nie dotyczy dziatalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowych.

produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie


