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'Xc..'\[\-t. looŚ*'ooczEN|E MAJĄTKoWE
wójta, zastępcY wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zaflądzajĄcej i cztonka organu l.arządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

..,.r']L.{.i.ł'.'....''. dnia 't.,;......;i.;,.;'l;:;ii..''. I.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie dotvczy''.

3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest określić przynaIeżność poszczególnych składników

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

majqtkoWq.
4. oświadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. oświadczenie majqtkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

(imiona i nazwisko oraŻ nazwisko rodowe)

::::::::-::::;
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dn'ia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziataIności

gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje pub|iczne (Dz' U. z f017 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz' U. z 2017 r. poz, 1875), zgodnie z art. f4h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzqce w sktad małŹeńskiej wspólności majqtkowej |ub stanowiqce mój

majqtek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie polskiej:

_ środki pienięzne zgromadzone W WaIucie obcej:

_ papiery wartościowe:'..'..''..'...'.'......

I
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1' Dom o powierzch ni: ..(:':.('.',.t.*t'r,,..,,:!... m2, o Wartości; .......''.... tytut prawny: '..''.,.','.'....

2'Mieszkanieopowierzchni:!:ał,ł,:,.tłv,;,ł:i.m,,owartości:
3. Gospodarstwo rolne: ; i:i:

rodzajgospodarstwa:..,'!'.|ij.:-L,.e.t",i-ł',t.ł.t.,,,i]s.:L:,

rodzaj zabudowY:
tytutprawny:'''...'..''''''....''..'''.i-*.rj;]']+'ęł.r-'.'''.ps
Ztegotytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokościl,i:;.:,,1,;i.;.}L'),.il*,l,.i...!.,r,.,

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: .d,lł;..:;.ir . ł

owartości:t:ił'i,:ti:!:łt:::t,'.'.1,.oł,!":!:-+.'.'ł.],.ci',t..;'|#;..:l..1...{l:;t

tytuł prawn y: '.',,ł::',ł.|'ł;(.,(i,;,:'a.'.' 1

il1.

Posiadam udziaty w spótkach hand|owych _ należy podać |iczbę i emitenta udziałów:

udziaty te stanowiq pakiet większy niŻ I0% udziałów w spótce:

Ztega tytutu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.
Posiadam akcje w spółkach hand|owych - na|eży podać |iczbę iemitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet większy niż' 1'0% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ..'''...'.'.''...

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrębnego)

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

zwiqzków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|ita|nógo następujqce mienie, które pod|egało

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vt.
1'. Prowadzę dziataIność gospodarczq' (na|eży podać formę prawnq i przedmiot dziatalności):

),
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/
- osobiście ........

_ wspólnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...'...'.'..'..'

2,1arzqdzam działaInościq gospodarczq lub jestem przedstawicieIem, pełnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawnq i przedmiot działalności): .'.''...'.'.'..'..'...'.'..'....,.....,-,r....:,...;:il'.''.

- osoorscle

- wspó|nie z innymi osobami

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

vll.
1. W spótkach handIowych (nazwa, siedziba spótki): '.....''.'...l.l..ll,,...l.s,.t^.".,,1,'',i.,!.i

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiqgnątem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: '.'.........'...'

2. W spółdzielniach:

_ jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej'(od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...',..,.,..''...

3. W fundacjach prowadzqcych działalność gospodarczq:

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości: '...'..'.........

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 ooo ztotyc.h iw przypadku pojazdów mechanicznych

::::::::::iliill ll::l:::::::ill'ill :::* d'frt% 
,

x.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyzej 10 0oo złotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .....
vvqr vr rr\r, t t

afl

łfut



Powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

Iub zdtajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności'

.%I,Łp. ę,, i, . Q 6, :' Q lt':' 8.a. A8
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreś|ić'
Nie dotyczy dziata|ności wytwórczej w ro|nictwie w zakresie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego'

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieIni mieszkaniowych.

,.rhqrptp-,',łffi,nia&
(podpisf

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
L
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