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wójta. zastęp€Y wójta, sekreta|za gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osobyzarządrającei iczłonkaor'a:::ilf:i:jffiTfis"*?i.;l'wneorazosob,Uff,The

(miejscowość)

Uwaga:
1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać "nie doryczv''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przyna|eżność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majqtku objętego malżeńską wspólnością
majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczY majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.
6' W części A oświadczenla zawańe są informacje jawne, w części B zaś |nformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca połoźenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r, o ograniczeniu prowadzenid działalności
gospodarczej pnez osoby petniące funkcje publiczne (Dz' U' z 2oL7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z Zafl r' poz. 1875), zgodnie z aft, z4h tej ustawy
oświadczam, że posiadarn wchodzące w sk|ad matżeńskiej wspólności majątkowej |gb-stalowłff€rmoi
fiaiąt+k€d{ębay:
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Posiadam akcje w spółkach 2ć\ n

U ęif

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ten7torialnego, ich

związków, komuna|nej osoby prawnej lub związku metropo|ita|nego następujące mienie, które pod|egało

akcje te stanowią pakiet większy niz La% {.9ł'{ry spółce:
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Nabyłem{am} inabył mój małźonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnógo do jego majątku odrębnego}
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1' W spółkach handlow.7ch {nazwa, siedziba spółki): '..'..L!.Ył,'.'...
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): f{vlł'.....'..U.|..{ł..**
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Ztego Ętu|u osiqgnąłem(ęłam} w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. W spółdzieIniach:

Ą.t,f.
- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy): .....|!4.k:g C-Łu:i.
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Z tego Ętułu osiągnąłern(ęłam)w roku ubiegłyrn dochód w wysokości: .....

3. W fundacjach prowadzących działaIność gospodarczą:
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- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: ..'...{.:}tŁ..
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Z tego F7tułu osiągnqłemięłam)w roku ubie3łyrn dcchÓd w v.rYsokości: .&..l.|€..'.

vilt.
Inne dochody osiqgane z |ytułu zatrudnienia lu'o innej działa!ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

tx.
padku pojazdów mechanicznych

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

lil]]l]. l i ]:::: :::::Y'Łfi::aff
kpgo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości): .....

Sktadniki rnienia ruchomego o wartości powyżej 1Q 000 z

należy podać markę, modeli rok produkcji): '....,łA,ił..... . .
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Informacje za.warte w oświadczęniu majątkowym są jawne , z wyłączeniem informacji o

adresie zamieszkania składającego oświadczenie orM o miejscu połozenia nieruchomości'

(art.24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z2019 r.

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składarn świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 9 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy.
lub z*ajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

tlt\\^\ r (-

q{XM-0..Lo.ę\
\ (PodPis)

s.'Ą
Niew|aściwe skreś|ić.
Nie dotyczy dziatatności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
i zakresie gospoda rstwa rodzinnego.

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


