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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gmir!y, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)

Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2, JeŻe|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać
..nie dotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaIeżnośó poszczegó|nych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i majątku objętego matżeńską
wspó|nością majątkową'

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5' oświadczen ie majątkowe obej m uje równ ież wierzytelności pien iężne.

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

:. I'ti',

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcia)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|noscl
gospoddrczej przez osoby pełniące funkcje pub|iczne (Dz. U. z2017 r. poz' 1393 )oraz ustawy zdnia8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2017 r. pozj875 ), zgodnie z art' 24h tej ustawy oŚwiadczam, ze
posiadam wchodzące w skład małzeńskie.1 wspo|noŚci majątkowej |ub stanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

iii,(t:j_, it
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- Środki pienięzne zgromadzone w walucie obcei

- papierv wartościowe:

.ł{lf,

na kwotę:



il.

1. Dom o powierzchni lir m2, o wańości:

m2, o wartoŚci:
^t

2. Mieszkanie o powiezcnni: ill AOTAott'"""""""'r""1

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: , Afll'tvlnu Ę tŻ,l

Z tego tytułu osiągną.lem(ęłam)w roku ubiegłyń przychod i dochod w wvsokoŚci:

4. lnne nieruchomości: l n rłillir.4sĄol ą'ńłncłt
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roozal zaDuoowy:
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Posiadam udziały w społkach hand|owych _ na|eży podać liczbę i emitenta udziałow:
nl,l a|ofu ą ą''' ''''"""" T ""7

udziały te stanowią pakiet większy niŻ 1O% udziałow w soÓłce: fft't
. ........t...'."..............

Y|o1ą ąt)'' ''''' I ''r'''.

Z tego tytu,łu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci
"T ; " "'
ytrglarcaV
'.-.......'.'....'.ł..'.'',t

lv.

Posiadam akcje w społkach handlowych - nateży podaĆ |iczbę.iemttenta akcji:
t

{hł

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 1Oo/o akcji w społce:

Z tego tytułu osiągną,lem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:

Naby,lem(am) (nabył mÓj małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku odrębnego )od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego rch związkow,
komunaInej osoby prawnej Iub związku metropoIitarnego następujące mienie, ktore pod|egało zbyciu
w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datę nabycia, od kogo'
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'1. Prowadzę działa|nosĆ gospodarczą2 1natezy podać formę prawnq i przedmiot
działalnoŚci),.

_ osobiŚcie wit, Ci',iii,nry,

- wspÓ|nie z innymi osobami
tilt diĄliła;,

Z tego tytułu osiągną,lem(ę.lam) w roku ubieg,lym przychod i dochod w wysokośc,. ![l-.
2. Zarządzam działaInością gospodarczą |ub jestem przedstawicie|em, pełnomocniklem takiejdziała|noŚci ( nalezy podać formę prawnq i przedmiot działatnoŚci ):' .t I
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_ osobiŚcie

_ wspÓ|nie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągną,lem(ę.lam) w roku ubieg,lym dochod w wvsokoŚci:

lilt, .ii
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vil.

1. W spÓłkach hand|owych (nazwa, siedziba społki):

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy).'

_1estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy).,

_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).'

Z tego tytułu osiągnąłem(ę,lam) w roku ubiegtym dochod w wvsokoŚci:
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2. W społdzie|niach:

_1estem członkiem zarządu (od kiedy).'

_Jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

fr,{(

_ jestem członkiem rady nadzorcze13 1od kiedy)'' tl,l,| ć[ń,,}ilu
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nitZ tego tytułu osiągnąłem(ę.lam) w roku ubiegłym dochod w wvsokoŚci;
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3. W fundacjach prowadzących działaInoŚc gospodarczą:

-Jestem członkiem zarządu (od kiedy )

t1ł|E c41u1|ł,\
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i -.1estem cz.lonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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_ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy|
"""'' ........1...,...........
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wvsokoŚci: .łi:;,l t|ft-|ii,''' ''''''' ''"""" { '1"" " """

vllt.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia Iub innej działaInoŚci zarobkowej Iub zajęc, z podaniem kwot
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Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a), iŻ na podstawie art' 233$ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'

ł dkćą ĄVń .0 6 .Ą Ż

(miejscowoŚc, data)

' 
NiewłaŚciwe skreŚ|ić.. Nie dotyczy działa|ności wytworczej w ro|nictwie w zakresie produkcji roŚ|innej i zwierzęcej,w formie i zakresie gospodarstwa

- rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczvch spÓłdzie|ni mieszKaniowvch.


