
ośWlADczEN l E MAJĄTKoWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqcej i członka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej 
.
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(miejscowość)

qzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

2. Jezeli poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ..nie dotvczv,'.3. osoba składajqca oświadczenie obowiqzana jest okreś|ić przynależność poszczególnych składników
majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku objętego małżeńskq wspó|nościq
majqtkowq.

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

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia f1' sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz' U' z 2a17 r, poz, 1393) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym (Dz' U' z 2017 r, poz, 1'875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodz4ce w skład małżeńskiej wspólności majqtkowej lub stanowiqce mo;
majqtek odrębny:
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Zasoby pienięzne:
_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie po|skiej:

(imiona i na7w)Ąo 9la7 npzwisko rodowe)
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l-. Dom o powierzch ni:N*...'^',S1$.
2. Mieszkanie o powierzchni: bA.1'*
3, Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytułu osiqgnqtem(ętam)w roku ubie

o wartości:

ilt.
Posiadam udziały w spółkach hand|oqvchr_ na|€ Iiczbe i emitenta udziatów:

lv.
Posiadam ąBcje w spótipch,Ęanp}oryvph _ na|eą P{aćnlicńę i-emitenta 

akcji:
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akcje te stanowiq pakiet większy niz Ia% akcji w spótce:

V.
Nabyłem(am) (nabyt mój małzonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego)

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

zwiqzków, komuna|nej osoby prawnej Iub zwiqzku metropo|ita|nego następujqce mienie, które pod|egato

zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis Ęi"enia i da od kogo:
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1. Prowadzę dziataIność gospodarczq, (nalely podać Ętr
i przedmiot działalności
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1.. W spółkach hand|owych (nazwa, siedziba spótki): ('H.!&.
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Ztego tytułu osiqgnqłem(ętam)w roku ubiegtym dochód W Wvsokości: ,',,,'.',,/,,

2. W spółdzieIniach:

" " " " " " "'\<'j' <'" "'\J"' " "' " t" " "' & " "7tego tytutu osiqgnqtern(ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości: ...'.....Qal.f .et.ffiŁ ź

3. W fundacjach prowadzqcych dziataIność gospooarcza:
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Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam)w rp.ku ubj

ilLo (
ód w wysokości:

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia Iub innej działaIności zarobkowej Iub zajęć, z podaniem

lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 00o ztotych {w przypadku pojazdów mechanicznych

X.
Zobowiqzania pienięine o wartości powyżej 10 000 ztotych, w tym zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zosta.ly udzie|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...'.



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŹ na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub.zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data) (podpis)

Niewtaściwe skreś|ić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roślinnej izwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowych.
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