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Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kier.ow1ik1l9'{3os1k! 91gąn!za9Yin-e.i€!1!!Y'-:
osoby zarzqdzajqcej i członka organu zarządzającego gminnq osobą prawnq oraz osoby wydajqcej

decyzje administracyjne w imieniu wójta1

t. ! ł,' (L-- (''-z-Ł./L -

(miejscowość)

Uwaga:
1' osoba składająca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać'.nie dotYczY'..

3. osoba składajqca oświadczenie obowiązana iest określić przynaIeżność poszczególnych składników

majqtkowych, dochodów i zobowiqzań do majqtku odrębnego i majqtku obiętego małżeńską wspó|nością

majqtkowq.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy rnajątku w kraju i za granicq.

5. Oświadczenie majqtkowe obejmuje równieź wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje .iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania składajqcego oświadczenie oraz miejsca położenla nieruchomoścl.

czĘśĆ A

Ja, niżej podpisany(a),

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2]. sierpnia t997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziataIności

gospodarczej przez osoby pełniqce funkcje pub|iczne (Dz. U. z 20L7 r, poz' 1393} oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U' z 2017 r. poz' 1875), zgodnie z ań. 24h tej ustawy

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

majqtek odrębny:
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Zasoby pieniężne: , .* 
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_ środki pieniężne zgromadzone w waIucie poIskiej: ,',...,'..'.:i.,?ł,.'i:.{ł.',i*-,,,,t. j.....'..'.......

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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ależy podać |iczbę i emitenta udziałów:

tv.
Posiadam akcje w spółkach hand|owy.ch _ nąlę4v- podać liczbę i emitenta akcji:

,,'.,,,',.',.|:Łk*{, .,,&.**tr.'1 ;,!.fl..,',......(1 'l

akcje te stanowią pakiet większy niLL}% ąkcji w spółce:

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

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

związków, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|itaIneBo następujqce mienie, które pod|egało
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vt.
J'. Prowadzę dziatalność gospodarczq1(należy podać formę prawnq i przedmiot działaIności): .....'.'..'',....'.
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* jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ,,',..ł.:L,*+.'.,.,',4kL.glv.:łł,t,.'...',.'..T:/
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Z tego tytutu osiqgnqłem(ętam}w roku ubiegtym dochód w wysokości: '.,łł|!*k.,'''.

vill.
Inne dochody osiqgane z tytułu zatrudnienia Iub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytutu:

ć,un'uą"t

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 oo0 ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

naIeży podać markę, modeI i rok produkcji): ..'......'..............l'.''..

tłi.!,Ł'' , .CłtkF1.lu:t-.'..,,,',.....,!1..lti.tttrr!!l.t. ...,.;'......'.....

ff

x.
Zobowiqzania pieniężne o Wartości powyżej 10 0oo ztotych, W tYm zaciqgnięte kredyty i pożyczki oraz

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



Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, zwył'ączeniem informacji o

adresie zamięszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art.24i ust. 1 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz'U, z2019 r,

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zfrtajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności'

(miejscowość, data)

,i'*'u'-*n r*
(PodPis)
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' Niewłaściwe skreślić'
' Nie dotyczy działaIności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego,
. Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzie|ni mieszkaniowych'


