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ośW|ADcZEN lE MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby.zpiz1dlzająceii całonka.orBanu.zarządzającego gminną osobą praWnq oraz osoby wydającej
.'l:, l, . :'dec-yzje administracyjnew imieniuwójta1
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t. osoba skladaj4ca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnegó wypełnienia
każdejzrubryk. .

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie-dotvczv.'.
3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynależność poszczegó|nych składników

majątkowr1ch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majqtku objętego małżeńską wspólnościq
majątkową.
oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicą.
oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w czQści B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania składajqcegooświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia fL sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby petniące funkcje pub|iczne (Dz' U. z fo77 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r' poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczarn, że posiadam wchodz4ce w sktad małżeńskiej wspólności majqtkowej lub stanowiqce mój
majqtek odrębny:
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Zasoby pienięzne: il )
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udziały te stanowiq pakiet większr7 niz tO% udziatów w spótce: .........'...:. ....''.:...

lv.
posiadam akcje w spółkach handlowych". 

'i.ĘlY.,B9-1 ?:,,':,o, 
i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy nii IOo/o akcji w spółce:

i i.*" .ui"'u osiqgnąłern(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......''.........

V.
Nabyłem{am) (nabyt mój małżonek, z wytączeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriaInego, ich

zwiqzków, komunalnej osoby prawnej Iub- zwiqzku metropolitalnego następujqce mienie, któr.e podlegato
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_ wspó|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wy.sokości:..''.'.'..,.....'...''...'. .'.,..

2, Zarzqdzam działalnościq gospodarczq |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocnikiem takiej dziataIności
(na|eży podać formę prawnQ i p.rzedmiot dziatalności): .'.'....'.'......'

............,41tc: i. s-ar.:.:J

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiqgnqłem(ętam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kieBv)9. ,..':,.,q,,,.,. ', .

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

c/n- /7t 3 ,.......'.*r......Ć-t.

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiągnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

'':::::]:::::::::,^:,:i);E!:,.,:r,Fły:#::.

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem kornisjirewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytuiu osiqgnąłem(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......',..'.'.''

vilt.
Inne dochody.osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwotuayskiwanych z!ażdegqtytułu:.,..."...a...ł.,..'...'...'...)...'..,..';,.:'.,....
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia ńolności.

T,.tTp,!,,ł lł, oh, &9ąa'......4......'....
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreś|ić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie

(podpis)


