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wójta, zasiępć.y wójta, śekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzĄącej i członka organu zauądzĄącego gminną osobą prawną
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. "',...". "....::"".:Y"*.'.. "". " " f;$Ę**#

-";;"*";'".-.os$ 
' 
i "" "J' ':" jł{ ';l; ko,ł , ania śl,;ł, (', t,l, eCź ,f r.

:}.;...}.i:;".:"t;.""i'5 t,J c1*.:'ń'i*oę '" t,i"j';'o#i

Uwaoa: al.,cĄry"xł5:^*-'"ooo; 
trtr { r/{ {} ffV Z S fl

1. osdbh.skfadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeze|i poszczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
.,nie dotvczv".

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

oświadczen ie majątkowe obejm uje równ ież wierzyte| ności pien iężne.

W części A oświadczenta zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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4.

5.

6.

czĘsc A

Ja, niŻej podpisany(a)

urodzony(a)
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działą|ności
gospodarczejprzez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393 )oraz ustawy zdnia 8 marca
1990 r. o samorządzie.gminnym ( Dz. U z 2017 r' poz.1875 ), zgodnie z art.. 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspo|ności majątkowej Iub stanowiące moj majątek odrębny:
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Zasoby pienięzne:

- Środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie polskiej: ..;- !- G.{.''cr r c';f
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- środki pienięzne zgromadzone w wa|ucie obcej: .}};v. ,ł{,ł Łu. <","""""': "'tr """l:':I""""" ".'"
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3. Gosoodarstwo rolne:
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o wańoŚci:

o wartości:
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Ztego tytułu osiągnĘłem(ę,łam) w roku ubiegłyrrf przychÓd i dochod w wysokoŚci:
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iemitenta udziałÓw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 10% udziałow w spÓ,lce

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,łam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokoŚci

tv.

Posiadam akcje w spÓłkach hand|owych 7_ naleŻy podać liczbę i emitenta akcji..
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akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w spo.lce:

V.

Z tego tytułu osiągną.łem(ęłam) w roku ubieg'lym dochÓd w wysokoŚci:

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eznego do jego majątku odrębnego )

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow,
komunalnej osoby prawnej |ub związku metropo|itarnego następujące mienie' ktore pod|egało zbyciu
w drodze przetargu - naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo.'
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vl.
1 . Prowadzę dzia.łaInoŚć gospodarcz ą2 (nalezy podać formę prawnq i przedmiot
działalnoŚci)'.

- osobiście

- wspÓ|nie z innymi osobami

- osobiŚcie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,lam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci:

vlt.

1. W spÓ.łkach hand|owych (nazwa, siedziba społki)..

- jestem członkiem rady nadzorcze1@d kiedy).'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu,lu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem cz.lonkiem rady nadzorczej' (od kiedy).

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości:
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- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):

ir/t'

- jestem cz,łonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)'

Ztego tytułu osiągnąłem(ę,łam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

VIII.
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tx.

Składniki mienia ruchomego o wańoŚci powyzej 10lp0.g złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych na|eŻy

oodać marke' model i rok nrodukciil'. ,})l F ćI oft,łc"z ,/podać markę, model i rok produkcji)'. ...-.:?.ł/-.

X.

Zobowiązania pienięzne o wańoŚci powyzej

na iakich zostały udzie|one (wobec kogo, w

10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz w.arunk.,

z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokoŚci). ....'..'''...................
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Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy |ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|noŚci.
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1 
. Niewłaściwe skreś|ić., Nie dotyczy działa|ności wytworczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zakresie ggspodarstwa

. rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spÓłdzie|ni mieszkaniowych.


