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ffit5l*zaśtępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzającej i cztonka organu zarządzającego gminną osobq prawną oraz osoby wydajqcej

decyzje adrninistracyjne w imieniu wójta'

FAV Viilr,i .. .... .. ...., anir, l*9,Q.1,. t 0 { 9.,.,.
(miejscowość)

Uwaga:
1' osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk'
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać .'nie dotvczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiązań do majqtku odrębnego i majqtku objętego ma|żeńską wspó|nościq
majątkowq.
oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majqtkowe obeimuje również wierzytelności pleniężne.
W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sk|adajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(al, .PtĄ'RI.A.\,{.N.Ą.'...B.0'Ż.t.[1A '. ''GL.bl,ł'Ą'uA.. '' xO\,. J.0.Nr.Q'Q.('A
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 2]. sierpnia !997 r, o ograniczeniu prowadzenia działa|ności
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje pub|iczne (Dz. U. z fot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1.990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z ?a17 r. poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspó|ności majqtkowej |ub stanowiqce mój
majątek odrębny:

t.

Zasoby pieniężne:
* środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie

4.
5.

5.
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o wartości:

ilr.

udziaty te stanowiq pakiet większy niz Ia% udziatów w spółce: .'.''....:'..Ą1'..'V|łL'...
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akcje te stanowiq pakiet większy niz L0% akcji w spółce: - il \ \.

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

V.
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wytqczeniem mienia przynależnego do jego majqtku odrębnego)

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

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropolita|nego następujqce mienie, które pod|egato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podać opjs..m'""'3:-f 
'"*.nabycia, 

od kogo:
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/ Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegtym przychód idochód w wysokości: '....'.,.'",...,

f , Zarzqdzam działaInościq gospodarczq |ub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej działaIności
(naIeży podać formę prawnq i przedmiot dziatalności): ......'..'......t\''W\L...*łĘt.ł'q'll'...'
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,'.'.'o1'.ĄM.L'...'9k.?\'q.;44.rr'..''.
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Z tego tytułu osiqgnqtem{ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..11}-t}'!..''..

lx.
Sktadniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 10 000.ztotycft (r4l przypadku pojazdów mechanicznych
naIeży podać markę, modeli rok produkcji): '.....'.'...1*'44*,.('.'.'.*.lłĘ4. ...'''..'..''..':.....'''',.''...'.'..:''.,

X.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 1-0 000 złotych, W tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz
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Informacje zawarte w oŚwiadczeniu majątkowym są jawne, zwył.ączeniem informacji o

adresię zamieszkania składającego oświadczęnte oraz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art.24i ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U' z20I9 r.

poz. 506).

PowY*ższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie niepraw{y

Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności.

i\*iruw.,,.4 Cr,-łhJ"
(poqpis) rl(miejscowość, data}

1 Niewłaściwe skreś|ić.

' Nie dotyczy dziatatności wytwÓrczej w roInictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzieIni mieszkaniowych.
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