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t&ItptraĄep}v Wffiqtssrza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

orypyp-gffiłsqni łdonka organu zarządzającego gminnq osobą prawną oraz osoby wydajqcej
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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupe|nego wype|nienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ''nie dotvczv'..

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych sk|adników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskq wspólnościq

majqtkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|ności pieniężne.

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

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2t sierpnia L997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziataIności

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje pub|iczne (Dz. U. z 2017 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia

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

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

majqtek odrębny:
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ilt.
Posiadam udziaty y spół|ach handlowych _ na|eży podać |iczbę iemitenta udziatów:

udziały te stanowiq pakiet większy niŻ Ia% udziatów w spółce:

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

akcje te stanowią pakiet większy niz L0% akcji w spółce:

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

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

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

związków, komuna|nej osoby prawnej lub zwiqzku metropo|italnego następujqce mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu _ naleiv podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

tv.
Posiadam akcje w spótkach handlorgvch - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

l,tię t.{l. f ''{ c.-,r

vt.
1' Prowadzę działaIność gospodąrczq2 (na|eży podać formę prawnq i przedmiot działalności): ....,'...'...'.....
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* wspolnre z Innyml oso0aml

Z tego tytutu osiqgnątem(ętam)w roku ubiegtym przychÓd i dochód w wysokości: ,,.',',,'.''...,

2' Zarzqdzam działaInościq gospodarczą |ub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działaIności

(należy podać formę prawnq i przedmi.ot d+iataIności): .'.'..'''.'.....

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

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

vll.
1. W spótkach hand|owych (nazwą, siedziba

,4'l.l P. *"t':r>

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): '.''..':..:'..'..;.

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. W spółdzie|niach:

* jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

_ jestem członkiem rady nadzorczej. (od kiedy):

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiqgnqlem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '........'.''....

- jestem członkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestern członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):



Z tego tytutu osiqgnqtem(ętam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

lx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0oo ztotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

naIezy podać męrkę, n}odf I i rok produkcji): '.........'.
fr1 e'..ą,p,łr,ę,ł,,r'.',t..,,. -.,',..,. żł1...ć=.{

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 1.0 ooo ztotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaĘ udzie|gną(wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..'..
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Informacje za,warte w oświadczeniu majątkowym są jawne , zwyłączeniem informacji o

adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

(art.Z4iust. 1 ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z2019 r.

poz. 506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5 1

Iub z5tajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość, data)

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
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Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działa|ności wytwórczejw ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowych.


